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VÄLITILAKUOSIT
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VÄLITILAKUOSIT

Voit tilata välitilat mittavalmiina.

Vaalea lehti

Vaalea kide

Kiiltävä valkoinen

Tumma lehti

Valkoinen

Pastelli mosaiikki

Vaalea kalkkikivi Harjattu harmaa
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VÄLITILAKUOSIT

LaavaBasaltti

Vaalea pähkinä sauvakuvio Rosteri
UUTUUS
2014

Harmaa lehtikuusi Vaaleanruskea alppitammi

Mosaiikki mixMosaiikki beige
UUTUUS
2014

UUTUUS
2014
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VÄLITILAKUOSIT

Talvi Kiiltävä valkoinen jasmiini
UUTUUS
2015

UUTUUS
2015
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Tasojen reunavaihtoehdot:
• 30 mm taivereunalla ja suorareunalla

Pastelli mosaiikki

Kiiltävä valkoinenValkoinen

Musta

TASOKUOSIT

Tumma lehti

Vaalea kide

• 40 mm suorareunalla

Harjattu harmaaHarmaa liuskekivi
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Laava

Betoni

Ruskea graniitti

Basaltti

Kiiltävä musta graniitti

TASOKUOSIT

Tasojen reunavaihtoehdot:
• 30 mm taivereunalla ja suorareunalla • 40 mm suorareunalla

Musta kivi

Vaalea pähkinä sauvakuvio Tumma akaasia
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Ruskea alppitammiVaaleanruskea alppitammi

TASOKUOSIT

Harmaa lehtikuusi Tammi naturale

Harmaa tammi

Harmaa hierre Tunturikivi
UUTUUS
2014

UUTUUS
2014

Vaalea lino
UUTUUS
2015

UUTUUS
2015
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TASOKUOSIT

ABS-nauhat saatavana suorareunaisiin tasoihin sekä taivetasojen päätyihin ja takareunaan.

Alumiinin värinen nauha saatavilla suorareunaisiin tasoihin sekä taivetasojen päätyihin ja 
takareunaan.

VINKKI! Suorareunatasot saatavissa molemmin puolin pinnoitettuna, käytä esim. irtosivuina!

Suorareunataso valkoisella 
ABS-nauhalla

Suorareunataso mustalla 
ABS-nauhalla

Talvi
UUTUUS
2015
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Vahatut massiivipuutasot

Tammi
R=4

Pähkinä
Viiste 5 mm

Vinkki: voit käyttää tasoja myös näin!

Reunamuodot: 1mm:n viiste, 5 mm:n viiste, R=1 ja R=4. Tasojen vahvuus 30 mm.

VAHATUT MASSIIVIPUUTASOT

Tammi Koivu Pähkinä



115

Kulmatasot

TASOT JA VÄLITILA

Nurkkataso
500 mm ja 600 mm

Kulmataso
500 mm ja 600 mm

Kolmiohylly
500 mm ja 600 mm

Kolmiohyllyn koroke
120 mm korkea
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KIVITASOT UUTUUS
2015
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A-Granit

A-Granit graniitti- ja kvartsitasot on helppo hoitaa ja pitää puhtaana. Luonnolliset ja kestävät 
kivitasot ovat hinta-laatusuhteeltaan ylivoimainen valinta keittiöösi, sillä oikealla hoidolla ne ovat 
käytännössä ikuisia. Kivitasolla nostat kotisi arvoa. Tasot saatavana 2 mm vakioreunaviisteellä.

TASOT JA VÄLITILA

Kvartsitasot

Nero Assoluto 30 mmNegro Tebas 20 mm Blanko Perla 30 mmBlanko Zeus 20 mm
 

Graniittitasot

Kvartsivälitilat

Negro Tebas 12 mm Aluminio Nube 12 mmBlanko Zeus 12 mm

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

CEG51-57B
Pituus 570 mm
Leveys 510 mm
Syvyys 180 mm

CEG51-57W
Pituus 570 mm
Leveys 510 mm
Syvyys 180 mm

Stala-altaat kivitasoihin

Desire GS-52 
Pituus 550 mm
Leveys 370 mm
Syvyys 180 mm

Desire GS-40 
Pituus 430 mm
Leveys 370 mm
Syvyys 180 mm

Kivitasoosi voit valita altaan Stalan valikoimasta. Vaihtoehtoinasi ovat Valkoinen ja musta 
komposiitti sekä rosteri. Kivitasoaltaat voidaan asentaa päältä, alta tai päältä huullettuina. 
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KODINKONEET

Vuonna 1907 AEG palkkasi arkkitehti Peter Behrensin maailman ensimmäiseksi teolliseksi 
muotoilijaksi. Behrensin Art in Technology muodosti perustan Perfekt in Form and Funktion 
-periaatteelle. AEG jatkaa edelleen tätä upeaa perinnettä ja käyttää muotoilun kieltä tehdäkseen 
teknologisesti edistyksellisistä laitteista helppokäyttöisiä, intuitiivisia ja nautinnollisia. Mellanon kautta 
saatavilla laaja valikoima AEG kodinkoneita.

AEG

AEG BP5304001M kalusteuuni 
Tilavuus yli 70 litraa, energialuokka A, värivaihtoehdot valkoinen / teräs

Tyylikäs kalusteuuni pyrolyysipuhdistustoiminnolla. Elektroninen 
lämpötilan ohjaus, paistolämpömittari, ajastusautomatiikka ja Thermic-
Air-kiertoilma tekevät ruuanlaitosta helppoa. Vaimennusjousitettu 
uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi ja hiljaisesti.

AEG BS831410SM ProCombi - höyrymonitoimiuuni 
Tilavuus yli 70 litraa, energialuokka A, väri teräs

Huippuluokan höyryuuni. Useita erilaisia höyrytoimintoja, sekä 
runsaasti erilaisia uunitoimintoja ilman höyryä. Voit valita käytätkö 
kiertoilmaa tai höyryä, tai vaikka näiden yhdistelmää. 100 erilaista auto-
maattiohjelmaa. Elektroninen lämpötilan ohjaus, paistolämpömittari, 
ajastusautomatiikka ja ThermicAir-kiertoilma takaavat onnistuneen 
lopputuloksen. 

AEG HK654403FB induktiotaso
Leveys 590 mm, Syvyys 520 mm

Induktiotaso, jossa 4 Maxisense keittoaluetta, Maxisense keittoalueella 
voit käyttää monen kokoisia keittoastioita tai voit jopa yhdistää kaksi 
keittoaluetta yhdeksi tavallista suuremmaksi alueeksi siltatoiminnon 
avulla. DirektTouch-liukuhipaisukytkimillä voit säätää tehoa yhdellä 
kosketuksella, helposti ja nopeasti. Fasettihiotut reunat. 

AEG HK754400FB induktiotaso 
Leveys 710 mm, Syvyys 520 mm

71 cm leveä induktiotaso tuo lisää tilaa. 4 Maxisense keittoaluetta, 
Maxisense keittoalueella voit käyttää monen kokoisia keittoastioita tai 
voit jopa yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi tavallista suuremmaksi 
-alueeksi. DirektTouch-liukuhipaisukytkimillä voit säätää tehoa yhdellä 
kosketuksella, helposti ja nopeasti. Fasettihiotut reunat. 

UUTUUS
2015
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KODINKONEET

Astianpesukone AEG FSILENCVI2 
Leveys 60 cm, energialuokka A+ 

ProClean, XXL-pesutila, Äänitaso vain 39 dB, Extra Silent -ohjelmalla 
37 dB, Ohjelmat mm. AutoSence -automaattiohjelma, pikapesu 30 
min ja 60 min. Kaksivärinen lattiaan heijastuva merkkivalo. 

Pyrolyyttinen puhdistus
Tehokas, edullinen, kätevä ja turvallinen 
pyrolyyttinen puhdistus kuumentaa uunin 
sisäpuolen 500 °C lämpötilaan ja poltaa lian 
tuhkaksi, joka on helppo pyyhkäistä uunista 
pois ilman puhdistusaineita. Kuuman uunin 
luukku lukittuu kiinni automaattisesti ja säilyy 
pinnaltaan turvallisen viileänä.

Höyrykypsennys 
Hellävarainen ja terveellinen höyrykypsennys 
säilyttää ruoan kaikki tärkeimmät proteiinit, 
vitamiinit ja hivenaineet, sekä maun ja värin. Se 
on nopea, helppo, turvallinen sekä energiaa 
säästävä tapa valmistaa ruokaa. ProCombi 
höyryuunissa on useita höyrytoimintoja sekä 
runsaasti muita normaalin uunin toimintoja.
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KODINKONEET UUTUUS
2015
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Jo 90 vuoden ajan Electrolux on toimittanut ammattilaislaitteita maailman maineikkaimmille 
ravintoloille. Electrolux on ainoa maailmanlaajuinen merkki, jolla on laaja mallisto laitteita koteihin 
ja ammattilaiskeittiöihin. Tuotteiden muotoilua kuvaavat kolme avainsanaa: moderni, yksilöllinen 
ja korkealuokkainen. Mellanon kautta saatavilla laaja valikoima Electrolux kodinkoneita. 

Jokaisen Electrolux-uunin vakiovarustukseen kuuluvat UltraFanPlus-järjestelmä, sekä 
markkinoiden suurin leivinpelti. Nopeutta, tarkkuutta, ja mukavuutta ruoanlaittoon saat 
induktiotasoilla. Induktiotaso on lisäksi turvallinen ja energiatehokas; keittoalue ei kuumene 
ilman päälle asetettua astiaa ja energiaa kuluu neljännes vähemmän kuin keraamisella tasolla.

Electrolux

KODINKONEET

Electrolux EOB3000AOX kalusteuuni 
Tilavuus yli 70 litraa, energialuokka A, värivaihtoehdot valkoinen / teräs

9 uunitoimintoa, mm. kiertoilma, ylä-alalämpö ja grilli, laitteessa 
alhainen energiankulutus

Electrolux EOB5351AAX kalusteuuni 
Tilavuus yli 70 litraa, energialuokka A, värivaihtoehdot valkoinen / teräs

Monipuoliset uunitoiminnot, mm. kiertoilma, paistolämpömittari, kello 
ja hälytysajastin, uunissa vaimennusjousitettu luukku

Electrolux EHF6240XOX keraaminen keittotaso
Leveys 576 mm, Syvyys 516 mm

Keraaminen keittotaso, jossa teräksinen reunalista. Tasossa 4 keitto-
aluetta, joissa erilliset lämmönsäädöt, lapsilukko, automaattinen 
katkaisu ja toimintolukko. 

Electrolux EHH6340FOK induktiotaso
Leveys 590 mm, Syvyys 520 mm

Helppokäyttöinen kosketusohjaus ja neljä keittoaluetta, joissa Power 
Booster -toiminto, Stop&Go-taukotoiminto, ajastin, turvakatkaisu, 
toiminto- ja lapsilukitus. 
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Savo liesikupu- ja tuuletinvalikoima on kehitetty sopivaksi Suomen yleisimpiin ilmanvaihto 
toteutuksiin, pien- ja kerrostaloihin, uudis- ja remonttikohteisiin. Savo liesikuvuissa ja 
-tuulettimissa yhdistyvät kaunis muotoilu, viimeisin teknologia, miellyttävä käyttö ja turvallisuus. 
Materiaali- ja värivalikoimat soveltuvat jokaiseen kotiin ja yksityiskohdat on mietitty huolellisesti 
ja käytännöllisesti asennuksesta aina puhdistukseen saakka. Savo liesikuvut voidaan asentaa 
myös huippuimuria tai ilmanvaihtokonetta ohjaavaksi ratkaisuksi.

Savo C-41
seinämalli moottorilla
Leveys: 50 tai 60 cm
Teho: 440 m3/h
Värit: valkoinen tai rosteri

Savo C(CH)-6309
seinämalli moottorilla
Leveys: 90 cm
Teho: 480 m3/h
Väri: rosteri & lasi

Savo I-63
saarekemalli moottorilla
Leveys: 90 cm
Teho: 640 m3/h
Väri: rosteri & lasi

Savo C-6006
seinämalli moottorilla
Leveys: 60 cm
Teho: 390 m3/h
Väri: rosteri & lasi

Savo C-6009
seinämalli moottorilla
Leveys: 90 cm
Teho: 390 m3/h
Väri: rosteri & lasi

Savo G-3605
kalusteeseen asennettava malli
Leveys: 52 cm
Teho: 680 m3/h
Väri: rosteri

Savo I-7603-S/ASC
saarekemalli moottorilla
Leveys: 32 cm
Teho: 600 m3/h
Väri: rosteri

Savo I-7603-W/ASC
saarekemalli moottorilla
Leveys: 32 cm
Teho: 600 m3/h
Väri: valkoinen

LIESITUULETTIMET

Savo

SAVO mallisto palvelee asiakasta
Savo edustaa hyvää ja kestävää muotoilua ja on toiminnaltaan ja ergonomialtaan korkeatasoinen. 
Tyyliltään ja muodoiltaan laaja mallisto sisältää ratkaisuja hyvin erityyppisiin keittiöihin. Voit valita 
mallistosta mieleisesi tuuletin-  ja kupuratkaisun keittiöösi, riippumatta kotisi talotekniikasta.

Savo liesituulettimien laajaan valikoimaan on saatavana turvallisuutta ja käyttömukavuutta parantava 
ASC, automaattinen käynnistys, sammutus ja tehonsäätö. ASC tunnistaa ruuanlaitossa syntyvän 
käryn, höyryn ja kaasun ja huolehtii, että tuuletin käynnistyy oikealla hetkellä, säätää ilmanpoiston 
oikealle teholle ja pysäyttää liesituulettimen, kun tarvetta tuuletukselle ei ole.

UUTUUS
2015
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LIESITUULETTIMET
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MUISTIINPANOJA
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MUISTIINPANOJA
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Kiitokset Sisustusliike Decoralle ja Spaziolle kuvissa käytetyistä sisustustuotteista.

MUISTIINPANOJA
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