VIKING Norden
Sundspromenaden 25:8, 211 16 Malmö
Telefon i Norge: 22 20 20 01, faks: +46 40 97 76 58
Email: info@vikingnorden.com www.vikingkitchen.com
Organisasjonsnummer 556642-9436
VIKING er en serie husholdningsprodukter av høy internasjonal klasse, alle med CE. I familien finnes
blant annet:
VIKING Range

frittstående gulvkomfyr fra 76 cm til 122 cm. Elektrisk ovn med gass,
grill og koketopp eller kun ”all electric” noen med VariSimmer og/eller
selvrengjørende

VIKING Ovens

innbygget ovn, enkel eller dobbel, 69 cm eller 76 cm bredde.

VIKING Cooktops

Gass 76 cm til 122 cm bredde og elektrisk med QuickCook på 3
sekunder, 76 eller 92 cm bredde.

VIKING CleanUP

Oppvaskmaskin 60 cm bredde.

VIKING Refrigeration

Side by Side eller Bottom Mount
Side by Side 122 cm bredde med innvendig is-dispenser, 213 cm høy.
Frysedelen er på 255 liter og kjøledelen er på hele 425 liter, med
lufterist i overkant. Lufterist og dører i rustfritt stål, sidevegger for
innbygning.
Bottom Mount, uttrekkbar fryser på 145 liter, med is- dispenser og 431
liter kjøledel med elegant innredning, 91 cm bredde. Lufterist og dører i
rustfritt stål, sidevegger for innbygning.
Wine Cooler Under Built In for 50 winebottles eller Kjøleskap Under
Built In for 14 winebottles og med gjennomtenkt plass til drikkeflasker.
Wine Cellar for 150 winebottles med TriTemp Storages System, 77 cm
bred og 213 cm høy.

VIKING Outdoor

Gass Grillmobil i tre varierende størrelser, 76, 104 eller 135 cm bredde.

Nå er det mulig for den krevende matlageren å bekle hele kjøkkenet med VIKING, alt fra rustfritt til
forskjellige motefarger.
VIKING kjennertegnes av høy profesjonell kvalitet. I en VIKING Range ovn blir det 250º C på 25
minutter og da er volumet på ovnen dobbelt så stor. Altså, ikke noe leketøy å koke vann på.
Vårt distribusjonsareal er hele Norden, Baltikum og Island med et fåtall showroom i hvert av landene.
Service Contract-Partners er allerede etablert. VIKING kommer ikke til å være tilstede hos alle, vi
vender oss til den som har spesielle krav til sitt hjem og som har lyst til å tilfredsstille sine ønsker.
VIKING Nordens webside kommer kontinuerlig å oppdateres og vil vise alt du ønsker å se.
Er Dere nysgjerrige og interesserte å få vite mer?
Med vennlig Viking- hilsen
Jan Lund
Viking Norden

