OSTAJAN OPAS
Oletko suunnitellut uusien keittiön kylmälaitteiden
hankintaa? Onko sinulla edessäsi kodin keittiöremontti
tai uuden talon rakennusprojekti? Kylmälaitteet ovat
olennainen osa keittiötä, joten suunnittelethan niiden
hankinnan huolella.
Festivon ostajan oppaan avulla voit kartoittaa millaisia
tarpeita sinulla on keittiön kylmälaitteille. Täytä
toiveesi suoraan tähän tulostettavaan dokumenttiin
ja ota se mukanasi myyjän luo tai tee tuotevertailua
verkkosivuillamme osoitteessa www.festivo.fi

MILLAISEN LAITTEEN TAI LAITTEIDEN YHDISTELMÄN TARVITSET?
Mieti aluksi millaisia säilytystarpeita sinulla on
erilaisille elintarvikkeille.
Kylmiöpakastin
Kylmiö

Kylmiöpakastimessa on ihanteelliset säilytysolosuhteet kaikille eri
ruokaryhmille: kylmiö, vihanneslaatikko, nollatila sekä no frost –pakastin.
Vihanneslaatikko on tarkoitettu kosteutta vaativille tuorevihanneksille
ja hedelmille, kun taas +0 –asteinen tila on suunniteltu erityisesti
kylmempää säilytystä vaativille elintarvikkeille, kuten lihalle ja kalalle.

Viinikaappi

Kylmiö itsessään on tarkoitettu tuoreena säilytettäville elintarvikkeille, se
ei kuitenkaan ole sama kuin perinteinen jääkaappi. Kylmiössä lämpötilat
ovat todella tasaisia, joten voit säilyttää esimerkiksi maitoa missä osassa
kaappia vain ja se on silti kylmää. Juureksia varten kylmiöstä löytyy
puinen juureslaatikko, jossa ne on helppo säilyttää.

Yhdistelmä: kylmiöpakastin sekä viinikaappi

Viinikaapissa säilytät ja viilennät viinisi niille suotuisimmissa olosuhteissa.

Pakastin

MINKÄ KOKOINEN LAITE SOPII KEITTIÖÖSI?
Festivo-laitteita on saatavilla useassa eri koossa.
Korkeus on aina vakio, mutta leveydessä löytyy
valinnanvaraa. Mieti kuinka paljon säilytystilaa
tarvitset ja mittaa tarkasti kuinka suuri laite
keittiöösi sopii kylmälaitteelle varattuun tilaan.

Kylmiöpakastimia ja kylmiöitä on saatavana 4 eri leveydessä
1200 mm

1000 mm

900 mm

Tornipakastin on aina vakiokokoinen no frost –pakastin
450 mm

Viinikaappia on saatavana 2 koossa
70 pullon täyskorkea
ja 442mm leveä

25 pullon matala
ja 496mm leveä

750 mm

MINKÄ VÄRISET LAITTEET TAHDOT?

Valitse muun keittiösi tyyliin sopivat kylmälaitteet.
Valittavanasi on tyylikästä valkoista, särmikästä mustaa,
pehmeää harmaata sekä ruostumaton teräs. Yhdistele
värejä vapaasti rungon ja ovien osalta.

Kylmiöpakastin, kylmiö ja pakastin

Viinikaappi
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HUOMIOI LAITTEEN SIJOITTELUSSA
AINA SEURAAVAT ASIAT:
• Kylmälaitteita ei sijoiteta lämpöä hohkavien
(uuni, astianpesukone) laitteiden viereen
• Kylmälaitteen läheisyydessä ei ole suositeltavaa
olla lämpöpatteria
• Matalampi viinikaappi voidaan sijoittaa myös
keittiötason tai muun tason alle
• Valitse laitteen kätisyys eli oven aukeamissuunta
laitteen sijoittamispisteen mukaan

Sijoituspaikan ollessa seinän vieressä,
kaapin ovi tarvitsee tilaa avautuakseen
kunnolla 95 astetta ja 80 mm seinästä.

TESTATUSTI KESTÄVÄ, KOTIMAINEN FESTIVO
Suomen Kotikylmiö Oy on ainoa kotimainen kodin kylmälaitteiden
valmistaja. Jokaisen Festivo-kotitalouslaitteen kotimaisuusaste
on 80%. Laitteiden valmistusprosessissa hyödynnetään aina
paikalliskumppaneita mahdollisuuksien mukaan.
Festivon laitteissa käytetään ainoastaan monipuolisesti testattuja ja
ammattilaiskäytössäkin hyväksi todettuja komponentteja. Esimerkiksi
kompressorit ovat markkinoiden tunnetuimman valmistajan luotettavia
laatutuotteita. Lamellihöyrystin puolestaan muodostaa kylmiöön
elintarvikkeiden säilymisen kannalta optimaalisen kosteuden ja
tasaisen kylmyyden.

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
puh. (03) 553 8600
www.festivo.fi
Huolto ja varaosat
puh. (03) 553 8681

RST

