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Hos Epoq vil vi skabe 
køkkenglæde for alle! 

For dig som kunde betyder det, at vi skal skabe 
smarte køkkenløsninger uanset ønsker og 

behov. Det er vores opgave at hjælpe dig med 
at finde frem til, hvilken slags brug, funktioner og 

teknologi der skal til, for at du kan opleve ægte 
køkkenglæde. Og vi har selvfølgelig et tilbud, som 

passer til enhver pengepung og ethvert rum. 

Velkommen! 
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Vi har en vision om at skabe køkkenglæde for alle ved at 
tilbyde smarte køkkener i alle prisklasser. Vi har et udvalg af 
hvidevarer, køkkenmaskiner og elektronik til dit nye køkken, 
som kun få af vores konkurrenter kan måle sig med.

Vi vil gerne sprede glæde og skabe gode køkkenoplevelser, 
og det sker med køkkenfronter i spændende farver og med 
finurlige løsninger tilpasset dig. I vores magasin præsente-
rer vi vores store udvalg – også af bryggerser – som passer 
til din pung og ikke mindst dit behov. Lad dig inspirere – og 

kig endelig forbi dit nærmeste Elgiganten varehus for at få 
flere gode tips af vores sælgere, eller gå ind på epoq.dk for 
at hente inspiration.

Held og lykke med dit nye og smarte køkken!

Jenny Nordendahl 
Nordic kitchen manager

Sidste nyt fra køkkenfronten
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TIP!
Vælg en bordplade, 
der er bredere end 

underskabene, 
så du får en smart 

barløsning. Det bliver 
ekstra effektfuldt i et 

åbent U-køkken, og så 
har du skabt et godt 
udgangspunkt for et 

dejligt og socialt rum. Læs 
mere om de forskellige 

planløsninger til køkkenet 
på side 88.
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Dette fås i alle vores 
standardkøkkener:

TÅLER STØRRE BELASTNING end mange andre køkkener.  
Vores hængsler og skuffeskinner fremstilles af Grass i Østrig og er  

blandt de mest solide på markedet. Almindelige skuffer kan klare en 
belastning på 40 kg, og vores bredeste skuffer på 120 cm tåler hele 60 kg. 

Vi har løsninger til SMÅ RUM. 30 cm brede skuffer egner sig perfekt 
til små lejligheder og til værelser.  Hængsler med dæmpning 

og skuffesider giver blødere lukning af låger og skuffer. 

KRAFTIGE RAMMER. Vi bruger 18 mm spånplade, 
hvilket gør rammen meget robust og stabil. 

Vi bruger ANERKENDTE LEVERANDØRER,  
der sikrer høj kvalitet.

25 års FUNKTIONSGARANTI.



8  |  epoq.dk



epoq.dk  |  9  

Vi byder 
de skandinaviske 
farver velkommen

Indretningsstylisterne Hilde Josdal og Kjersti Hauge ser tydelige tegn 
på, at vi ønsker en balance mellem moderne teknologi og det gamle og 
solide. Den ene har en baggrund som blomsterdekoratør og den anden 

en baggrund som tøjdesigner, hvilket er en fin kombination til at give 
gode tips til indretning. 

TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN FOTO: JOHNNY SYVERSEN/JOSY

- Vi ser en klar modvægt til alt teknologien omkring os i 
de kommende trends. Det kan næsten virke som om, at jo 
mere elektronik vi omgiver os med, desto flere naturlige og 
historiske genstande anvender vi i indretningen. I dag er 
det trendy at bage gode gammeldags kager efter bedstes 
opskrifter, og vi sylter bær og graver efter vores rødder. Og 
samtidigt samler vi på nye elektroniske hjælpemidler til 
hjemmet, siger Kjersti.  

”SCANDINAVIAN STYLE” 
De farver, vi vil se en masse af fremover, er bløde med et 
strejf af sort. Det betyder, at der ikke er nogen pastelfarver 
såsom babyblåt eller babypink, men mere svag grøn eller 
gammelrosa og nordisk lys med blåt, grønt og gråt er gen-
nemgående. 

- Vi skal have noget, som bryder alt det hvide og grå, og for 
at kontrasten ikke skal blive for hård, henter vi det bløde og 
varme fra naturen. Det dybe blå hav, som omgiver Norden, 
og det nordiske præg på interiøret, er en stigende trend i 
både Europa og USA. Alt den teknologi, vi omgiver os med, 

fremprovokerer et behov for at tage naturen og tiden tilba-
ge. Det gælder bare om at gå ud og hente sten, træ, blade 
og blomster, siger Hilde. 

DETALJERNE VISER PERSONLIGHED
Det er detaljerne, som viser, hvem der bor i huset, og en 
tekst på væggen eller typen af service på bordet er med til 
at vise det. 

- Nu bør du anskaffe dig en flot morter og et marmorskæ-
rebræt til køkkenet. Lidt humor er vigtigt, og en sjov tekst på 
koppen eller æggebægeret er med på at give dit personli-
ge præg. Det viser, hvad du kan lide, og hvad du morer dig 
over eller finder ro i. I det stramme og funktionelle køkken 
giver det et personligt præg, hvis man får fat på bedstes 
røreskål eller fars kaffekande, siger Hilde. 

Kobber og messing holder stand og har været populært 
i en del år, men det dukker stadig op i nye former. Trends 
kommer og går, men skaber hele tiden fornyelse. 
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INDRETNING EFTER BRUG   
Hvordan køkkenet skal styles eller 
indrettes, handler om, hvordan rum-
met skal bruges. Sidder du der alene 
til frokost, eller er køkkenet et møde-
sted, hvor hele familien opholder sig i 
timevis? 

- Huset skal have en helhed, og hos 
Epoq finder vi skabe og fronter, som 
sagtens kan placeres i en spisestue 
eller stue. Så fjerner man skellet mel-
lem rummene, og det føles mere som 
en gennemtænkt plan og indretning. 
Vælg gerne en køkkenmøblering, som 
holder længe, og udskift skabenes 
fronter, hvis du bliver træt af farven 
eller formen. Det bør du måske have 
med i planerne, hvis du vælger en af 
de dejlige grønne fronter. De er robus-
te, innovative og uventede, men man 
kan godt blive træt af dem. Heldigvis 
har Epoq mange muligheder, som gør 
det nemt at udskifte efter nogle år, 
afslutter Kjersti. 

Kjersti Hauge og Hilde Josdal har hjulpet mange nordmænd med at 
få deres egen personlighed frem i hjemmet. Endvidere arbejder de 
med at style boliger, før de sættes til salg.

En lækker vase i snoet messingtråd med en 
nydelig grøn plante er en enkel dekoration på 
bordet eller i et tomt hjørne af stuen.

HILDE JOSDAL, INDENDØRSDESIGNER

Hos Epoq finder vi 
skabe og fronter, som 

sagtens kan placeres i 
en spisestue eller stue.
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HILDE JOSDAL, INDENDØRSDESIGNER

Jo mere elektronik 
vi omgiver os med, 

desto flere naturlige 
og historiske genstande 

anvender vi i indretningen.
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HILDE JOSDAL, INDENDØRSDESIGNER

Du skulle anskaffe 
dig en elegant morter 

og et marmorskære-
bræt til køkkenet.

En flettet kurv giver et let og elegant udtryk på bordet. 
Den pynter lige meget med eller uden indhold.
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Lækre detaljer
SÅDAN FÅR DU STILEN

Messing er et varmt metal, som giver køkkenet liv og glød. Det passer godt til træ 
og skaber en fin harmoni med de trendfarver, vi ser i mørk pastel. Slå på tromme 

med et blandingsbatteri i messing i køkkenet, som understreger stilen.
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Skru op for varmen
SÅDAN FÅR DU STILEN

Kobber har vi efterhånden set i nogle år, og det holder stadig på grund af den varme farve. 
Vi har brug for noget, der bryder op i rummet, og her er kobber en god mulighed. Det passer 

fint til den farveskala, vi ser et eksempel på her, i forskellige røde og beige toner. 
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 KJERSTI HAUGE, INDRETNINGSDESIGNER

Vi tager naturen 
indenfor med 

lyse toner, naturligt træ 
og grove tekstiler.

Hvidt og rent
SÅDAN FÅR DU STILEN

Hvid er renhedens farve og en tekst på en kop eller en hånd, som inviterer dig nærmere, er med til at skabe 
en personlig stil. Porcelæn, linned og træ er en trend, der fortsat bevarer sin position med sin delikate renhed.
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Tag naturen ind
SÅDAN FÅR DU STILEN

Scandinavian Style er meget populært sydpå i Europa og i USA lige 
nu. Og det forstår vi godt. Dejlige naturlige farver, som giver et hint af 
vand, is, sne og frisk luft, skaber en helt speciel stemning. Prøv selv!
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Giv mig et A
SÅDAN FÅR DU STILEN

Et bogstav kan betyde meget. Det kan være en hemmelig besked eller et symbol på noget, du kan 
lide. Marmor er hastigt på vej tilbage, og et skærebræt viser, at du følger trenden i dag. Grafiske 

linjer og kontraster er meget udtryksfulde og fanger blikket, når man træder ind i et rum.



18  |  epoq.dk

Edge 
Black Oak

31.374
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Edgy og unikt
Edge sortbejdset eg i en spændende variant med to forskellige bordplader. Bordene er specialfremstillet, 
hvor bordet i eg, der er suverænt til bagning og tørvarer, ligger på en køkkenø med god adgang fra alle sider. 

I området omkring vask og kogeplader er det smart at lægge en bordplade, som endnu bedre tåler vand og 
fugt, f.eks. laminat, quartz eller avonit. 

Blandingen af bordpladerne giver køkkenet et spændende og personligt udtryk, og hvidevarer fra 
Electrolux i sort skaber en fin sammenhængende farve.
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Dette køkken indeholder bordplade i sort laminat og massiv eg, 
Silver vask, Izzy blandingsbatteri fra Mora og Nero/Nino håndtag. 
Priserne finder du på side 107-125.
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Edge Walnut

11.944
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Luftigt og trendy i valnød
Edge fås også i sortbejdset eg. Køkkenet har et rent look og ses her i planløsningen til et optimalt 
køkken. Kogezonen og vasken er de steder, man oftest bevæger sig imellem, og med kort afstand mellem 
stationerne bliver man naturligvis mere effektiv. Overskabet er udskiftet med en enkel og åben hylde, 
hvilket giver lys og god oversigt. Køkkenbordet er lækkert Avonite, som er let at holde rent og desuden 
kan gøre samlinger på lange borde helt usynlige. Desuden misfarves det ikke af kraftige farver, og hvis 
du skulle være så uheldig f.eks. at lave en ridse i bordet, kan den slibes væk og pudses til igen. Og bordet 
bliver så godt som nyt. Lækkert og genialt!  
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Dette køkken indeholder bordplade i Avonite Nordic, 
Blanco Zenar vask, Rexx blandingsbatteri fra Mora og 
Calvino håndtag. Priserne finder du på side 107-125.
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Shaker Oak og 
Trend Liquorice

22.946
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

En perfekt harmoni
Shaker Oak og Trend Liquorice i en spændende kombination. Kvadratiske overskabe, underskabe og skuffer 
i varierende størrelser skaber en overraskende og god harmoni. En blanding af greb på over- og underskabe 
underbygger variationen.
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Epoq Home
Her er der lavet en stereobænk af overskabe. Trend Burgundy 
fronter og Isabella greb. Længde 143 cm x højde 43 cm. Pris 
2.900,-. Radio og TV afdelingen kan hjælpe dig i varehuset.

Dette køkken indeholder bordplade i Avonite Nordic, Silver vask, 
Saga blandingsbatteri fra Blanco og Nero/Isabella håndtag. 
Priserne finder du på side 107-125.
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Køkkencheferne Jørn Lie og Eirik 
Strøm Lillebø realiserede en 
drøm, da de åbnede restauranten 
Vaaghals for ca. et år siden. De ville 
gerne invitere folk på et godt 
måltid med retter fra det norske 
køkken med udgangspunkt i gamle 
traditioner, men med stor kreativitet 
og fornyelse. 
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Køkkencheferne taler muntert sammen og arbejder let. 
Det er tydeligt, at de har arbejdet sammen længe. Ingen 
hævede stemmer, ingen beskeder. De gør det bare. Jørn 
og Eirik skal lave en skøn forret og en dejlig salat, der er så 
fristende og lækker, at de håber, du selv vil lave den. Jørn 
trækker et praktisk bord på hjul med hylder ud. 
 

– Ud over knivene er fralæggerbordet det bedste 
hjælpemiddel, jeg har i køkkenet. Jeg trækker det med mig 
og bruger det som et ekstra bord, når jeg arbejder, siger 
han. 

– For mig er noget af det vigtigste at rydde op hele tiden, 
siger Eirik. Der må ikke være langt fra arbejdsområdet – 
det lange bord – til vasken og opvaskemaskinen. 
Når maden er færdig, er der også ryddet op i køkkenet. 
Og maden skal nydes, når den er færdig, uanset om det er 
hjemme eller på restauranten.
 
– Vores idé er, at maden skal komme på bordet, som vi selv 
ønsker at servere den for gode venner. Hos os serveres 
maden på et fad, som sættes midt på bordet, og så er 
det op til hver enkelt at forsyne sig selv. Præcist som 
man gør, når man samler familie eller venner omkring 
middagsbordet, siger Jørn.  

– Det gode måltid opstår, når vi samles om god smag. 
På Vaaghals skal der deles, nydes, snakkes og drikkes, 
tilføjer Eirik. 

Chef i eget køkken!
Køkkencheferne Jørn Lie og Eirik Strøm Lillebø driver med stor succes 

restauranten Vaaghals i Oslos nye forretningskvarter Barcode. I dag har 
de inviteret os hjem til Jørn, så vi kan se, hvordan en rigtig køkkenchef 
har indrettet sit eget køkken. Det virker lidt overraskende som et helt 

almindeligt køkken – men med enkelte smarte tricks fra restauranten.

TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN FOTO: ØIVIN HEISER UTNE

INGREDIENSER
4 personer

350-400 g tyndt skåret røget laks
1/2 fintsnittet skalotteløg
150 g rensede kantareller
1 forårsløg skåret i ringe
1 tomat 
3 dl piskefløde
1 dl hvidvin
1 spsk smør
Salt og peber
2 spsk lakserogn/ørredrogn 
(eller hvidfiskerogn, hvis du 
virkelig vil forkæles)
Evt. karse og fennikelstilk

FREMGANGSMÅDE

Del tomaten i fire dele, skrab kødet 
ud, og skær den i fine stykker.

Steg kantarellerne i olie i en 
stegepande ved høj varme. Tilsæt 
skalotteløgene og derefter lidt smør 
for at give farve og smag.

Hæld hvidvin i, og lad det koge, indtil 
det er næsten tørt.

Hæld piskefløden i, lad det koge ca. 
50 % ind, og smag til med salt og 
peber. Tilsæt til sidst forårsløg og 
tomat.

Server den røgede laks som en 
carpaccio, dvs. prøv på at dække 
hele tallerkenen med et tyndt lag 
røget laks.

Fordel de cremede svampe på 
laksen.

Læg lakserognen/ørredrognen/
hvidfiskerognen på.

Pynt med karse/fennikelstilk eller 
andre småurter.

Velbekomme!

Røget laks 
med cremede svampe
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KØKKENCHEFENS TIPS!

•  Læg et fugtigt stykke køkkenrulle under dit skærebræt – så glider 
det ikke, når du skærer.

•  Hvis du skal montere en ny bordplade i træ, kan du gemme den 
del, du skærer ud til vask. Så har du det perfekte skærebræt – 
tungt og solidt!

•  Sørg for en god arbejdstrekant i køkkenet. Der skal være 
en naturlig kort afstand mellem arbejdszone, kogezone og 
vaskezone.

•  Sørg for, at der er ryddeligt hele tiden. Vask op undervejs, og sæt 
det på plads, du er færdig med – så har du hele tiden en ren og fin 
arbejdsplads.

•  Et rullebord giver fleksibilitet og ekstra bordplads.

•  Husk at slibe knivene med et slibestål – ofte!

I dag vil vi gerne fremvise noget personligt i et moderne 
køkken, og ofte noget, vi har arvet. Røreskålen efter mormor 
bærer traditioner, og den bruges ofte, som den blev brugt 
i gamle dage. På den måde har køkkencheferne indført 
historisk madkultur i en moderne restaurant. 

Og selv i køkkenchefens eget køkken fandt vi en god 
blanding af nyt og gammelt, et nostalgisk og godt brugt 
aspargesrivejern og et moderne mandolinjern. Vær ikke 
bange for at blande nyt og gammelt. Det vigtigste er, at du 
bruger de redskaber, du bedst kan lide. 

KØKKENCHEFENS ANBEFALING
Erik og Jørn har fundet det frem, de mener, enhver hobbykok 
og køkkenchef skal have i sit køkken, og det er meget nemt: 
Et forklæde, et mandolinjern, et aspargesrivejern (og Eirik 
insisterede på at vise os, at han har tre), en god kniv, 
et godt ballonpiskeris samt et lille og et stort rivejern. 

Held og lykke!
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KNIVEN ER KØKKENETS KONGE 

For at bevare knivens skarphed er det vigtigt, at den ikke 
ligger og flyder i en skuffe, men står godt i f.eks. en træblok 
eller hænger på en magnetliste på væggen. Desuden skal 
kniven holdes langt væk fra opvaskemaskinen. Et andet tip 
er at vende kniven og bruge den stumpe side nedad, når du 
skraber mad af skærebrættet. 

Det kræver øvelse at bruge et slibestål, men du får hurtigt 
taget på det. Start forsigtigt, og øg gradvist tempoet. 
Det vigtigste er, at hele knivens flade kommer i kontakt med 
slibestålet. Og slib gerne efter, hver gang kniven har været 
i brug. Hårdt stål giver en skarpere kniv, som holder sig 
skarp længere end en kniv med blødt stål, som også skal 
slibes oftere.

Asiatiske knive har ofte større slibeflade, end vi traditionelt 
har set her i vesten. Det gør, at den asiatiske kniv har 
en skarpere æg. Hvis du ikke har et slibestål, kan en 
nødløsning være at slibe kniven mod undersiden af en 
kop eller en skål af porcelæn, hvor glasuren er slidt af. 
Alternativet er at slibe mod en anden kniv.

Lun chevre med sprød salat INGREDIENSER
4 personer

200 g moden chevre
– husk, at ost som regel er ”bedst 
efter”, ikke ”bedst før”
1 bundt renset hjertesalat, evt. 
1 pose blandet salat (fås i mange 
varianter i butikken)
1 rødbede i papirtynde skiver 
1 gulbede i papirtynde skiver
1 gulerod i tynde strimler
1 dl æbleeddike
2 dl sukker 
3 dl vand
1 lille buket hvide og lilla 
blomkål høvlet tyndt
5-6 små tomater delt i to
2 spsk græskarkerner saltes 
og ristes i en gryde ved høj 
varme, indtil de er brune
2 spsk god olivenolie
Et drys saltflager
Diverse småurter til pynt

FREMGANGSMÅDE

Hvis du vil have papirtynde 
grøntsagsskiver, kan du bruge en 
grøntsagssnitter (også kaldet et 
mandolinjern).

Eddike, sukker og vand koges 
op, lagen fordeles i tre skåle, og 
rødbeder, gulbeder og gulerødder 
tilsættes i hver skål. Det kan med 
fordel stå en dag. (Holder sig 
længe!)

Forvarm ovnen til 80 grader, sæt 
chevren ind, og lad den stå, til den er 
lun. Pas på! Hvis den bliver for varm, 
smelter den!

Anret det hele på tallerkener eller et 
fad, alt efter hvad du ønsker. Her er 
der så mange flotte farver, og det 
ser fantastisk ud, uanset hvad du 
vælger! Hæld lidt olivenolie over, 
drys lidt saltflager og de ristede 
græskarkerner på. Velbekomme!
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Viva
white

15.454
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Enkel elegance
Viva er et køkken med glatte fronter. Her kan du eksperimentere med forskellige greb for at variere 
 køkkenets udtryk fra det romantiske til det stramme og moderne. Hvid vask og blandingsbatteri er 
en lækker detalje, som fremhæver det rene og enkle. Mange dybe og gode skuffer er meget effektivt 
i  forhold til traditionelle underskabe. Kom ind i et af vores varehuse og oplev det selv.
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Dette køkken indeholder bordplade i hvid laminat, Blanco vask, 
Linus blandingsbatteri fra Blanco og Nino greb. Priserne finder du 
på side 107-125.
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Trend 
Emeral green

25 359
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Trendy trend
Trend Emeral Green er en dejlig mørk grøn farve, som er taget direkte ud af skoven. Den indbyggede og 
skjulte emhætte, de små greb på skabsdørene og den sort bordplade i Quartz skaber en ren og stram stil. 
Find din Trend-favorit!
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Dette køkken indeholder bordplade i Kvarts Gobi black, Franke 
vask, Rexx blandingsbatteri fra Mora og Nero/Isabella håndtag. 
Priserne finder du på side 107-125.
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Trend Chalk

18.344
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Trendy med kubiske former
Trend Chalk har helt hvide fronter. Pladsen er udnyttet maksimalt med robuste kubiske skabe helt 
op til loftet. Der er desuden ekstra god plads mellem bordplade og topskab. Der er opsat Electrolux 
hvidevarer, både ovn, kogeplade, mikrobølgeovn og kaffemaskine. 

En sort vask med sort blandingsbatteri skaber en god kontrast til vægge og bordplade. Bag 
arbejdszonen er der monteret en lækker glasplade for at beskytte væggen mod sprøjt fra vask- og 
kogezone.
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Dette køkken indeholder bordplade i laminat 
mørkegrå sten, Blanco Dalago vask, Linus 
blandingsbatteri fra Blanco og Calvino håndtag. 
Priserne finder du på side 107-125.

Vask i silgranit fra Blanco er lavet af 80 % granit 
og 20 % akryl. Denne blanding gør vasken 
utrolig slidstærk. Vasken monteres enten ilagt 
eller underlimet. 

Blandingsbatteriet Blanco Linus S Antracit er en 
udtrækkelig håndbruser, der naturligvis også 
fungerer som en almindelig hane. Praktisk! 
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Trend 
Liquorice

25.304
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Stilfuld minimalisme
Trend Liquorice er en klar modvægt til tidligere køkkentrends. Et moderne og robust præg giver en helt 
personlig stil. Her har vi valgt en stor industrihane over vasken i stål samt køleskab og fryser i stål for at 
understrege det maskuline. Et smart trick er at bruge tavlemaling på væggen over fliserne, så du kan 
skrive dagens opskrift eller din huskeliste op. Smart og dekorativt. 
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Dette køkken indeholder bordplade i sort 
kompaktlaminat, Blanco Zenar vask, Izzy 
blandingsbatteri fra Mora og Calvino håndtag. 
Priserne finder du på side 107-125.
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Trend Sienna

20.195
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Innovativ elegance
Trend Sienna. Fronterne i Trend-serien har en ny farve, som giver en meget personlig stil. Se, hvor lækkert 
det er med kobber og træ, som er de store materialer, vi ser på interiørfronten i 2016. Læg mærke til, 
at bordplade og vaske er støbt i ét og giver en fantastisk helhed. Et lækkert køkken til den kvalitetsbevidste! 
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Avonite akryl vask.
Vask og bordplade i samme homogene 
materiale giver en renhed i køkkenet. Let at 
vedligeholde og beskytte. Indstøbte afløbsriller 
leder vandet tilbage i vasken, så det ikke bliver 
liggende på bordpladen. 

Dette køkken indeholder bordplade og vask i Avonite White, Rexx 
blandingsbatteri fra Mora og Nero håndtag. Priserne finder du på 
side 107-125.

3
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Trend Powder

18.564
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Behagelig varme
Trend Powder. En af årets nye farver på skabsfronten giver en behagelig varme i rummet. Sammen med 
en bordplade i Quartz og indretningsartikler i træ skabes en fuldkommen og personlig stil. Desuden 
underbygges stilen af vægpladen mellem under- og overskab. En smart og dekorativ løsning er at bruge 
et materiale der ligner bordpladen til splashback - altså til at beskytte væggen mod vand og sprøjt fra 
madlavningen. Spørg os om vores smarte køkkenløsninger! 
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Dette køkken indeholder bordplade i 
Kvarts Crystal Nevada, Silver vask, Linus 
blandingsbatteri fra Blanco og Leonardo 
håndtag. Priserne finder du på side 107-125.
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- Ser man på naturen i de nordiske lande, domineres den 
af blåt og grønt, og det er også de farver, der skærper 
hjernen mest. Man bliver også afslappet, rolig og afbalan-
ceret. Hvidt gør os rastløse i underbevidstheden, og vi ser 
sjældent helt hvide rum i naturen bortset fra en snestorm, 
og her signalerer det fare. Hvide rum kan ganske enkelt 
være for lyse. Hjernen tager for meget lys ind, og det giver 
hovedpine eller smerter i øjnene, siger farveekspert Dagny 
Thurmann-Moe. Dette er værd at huske på i et kontormiljø, 
hvor det er meget almindeligt at bruge hvidt. 

Blå og grønne farver er på vej, og en modvægt er rød og 
orange samt koraller i et afdæmpet variant. 

- Et herligt grønt køkken med samme farve på væggene, et 
lækkert marmorbord, messingarmaturer og pyntegenstan-
de er et eksempel på en ny måde at bruge farver i køkkenet 
på. Det giver et luksuriøst udtryk på en spændende og ikke 
mindst harmonisk måde, siger Dagny. 

Få en god 
fornemmelse 
med den 
rigtige farve
Har du tænkt på, hvad der får dig til at 
slappe af i et rum? Eller hvad der giver 
dig energi og gør dig effektiv? Eller 
omvendt – hvad der gør dig træt og 
umotiveret …?  

TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN 
FOTO: JOHNNY SYVERSEN/JOSY

Dagny Thurmann-Moe 
er farvespecialist 
og har aldrig haft en 
hvid væg hjemme hos 
sig selv. Hun driver 
selskabet The Daily D 
og er kendt fra både TV 
og blade.

DAGNY THURMANN-MOE, FARVESPECIALIST

En farve på køkken- 
fronterne bliver mere 

og mere almindelig
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DAGNY THURMANN-MOE, FARVESPECIALIST

Regler er kedelige! 
Brug mange farver, og 

giv rummet et udtryk, 
som du selv kan lide.

Et farverigt køkken ses stadig oftere i de nordiske 
hjem. Trend-serien giver dig utallige muligheder, og 

du kan let skifte farve, hvis du ønsker det om nogle år. 
Det kalder vi “det smarte køkken”.

Trend Sienna

VI HAR FJERNET FARVERNE
I Norden er det historisk set almindeligt at bruge farver i ind-
retningen, hvilket vi ser helt tilbage til vikingetiden. En lang 
vinter giver behov for energi, og de varme farver er særligt 
vigtige på denne tid af året. 

- I 2000’erne forsvandt alle farverne. Desværre ryddede vi for 
meget ud, og sort, hvidt og gråt var det eneste, vi omgav os 
med. Selv bilparken var ensfarvet. Samtidigt steg forbruget 
af antidepressiver. Det fortæller, hvor meget farverne betyder 
for os, siger Dagny.  - Det er usundt at opholde os i helt hvide 
miljøer, og gråt er endnu værre, fordi det slet og ret er depri-
merende. Forestil dig en uge med regn – og forestil dig så den 
fornemmelse, det giver, når skyerne endelig spreder sig, og 
solen kigger frem! Det viser, hvor meget det rent faktisk påvir-
ker os. 

SÆT KULØR PÅ KØKKENET
Hvide eller grå køkkener sælger fortsat godt, men farver på 
fronterne bliver stadigt mere almindelige. 

- Epoq har en køkkenserie, som hedder Trend, hvor du finder 
en masse spændende farver. Både bløde og kraftige. Det, 
der også er fint ved denne serie, er, at det er nemt at skifte 
farve bare ved at skifte fronter. Det giver nye muligheder og 
gør det lettere at vælge en dristig farve, fordi det er nemt at 
udskifte den om nogle år. Du kan starte forsigtigt med en lys 
blågrå eller lysegrøn indretning. Så føles det ikke så drastisk, 
men alligevel meget moderne, siger Dagny. 

KOM UD AF KOMFORTZONEN
Kom lidt ud af komfortzonen, og find den farve, du altid har 
holdt af – så bliver du lykkelig i farverige omgivelser. 

- Det er naturligt for hjernen at se flere nuancer af en farve,  
og det kan være en god idé at se på, hvad der er uden for  
vinduet. Kigger du ud på himlen, vil en fin blå farve på væggen 
give en større rumfornemmelse. Det samme gælder for træ på 
ydersiden og grønt på væggen indendørs. Det, du ser uden for 
vinduet, skal harmonere med det, der er indenfor, siger Dagny. 
Og det kan være fantastisk at vælge en mørk farve som  
bordeaux, mørkegrøn eller blå til et soveværelse. 

BRYD REGLERNE!
- Hvis det hele hænger sammen og ligner hinanden, synes 
jeg, at det bliver for ”korrekt”. Regler er kedelige! Brug helle-
re mange farver, og giv rummet et udtryk, som du selv kan 
lide. Det skaber personlighed og gør det let at se, hvem der 
bor der, afslutter hun. 
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Trend Emeral Green
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Integra White

32.329
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Lækkert og eksklusivt
Integra hvid med bord- og sideplade i Quartz Carrara giver et lækkert og eksklusivt udtryk, og det 
forstærkes ved at føre bordpladen videre ned langs siden på køkkenøen. Ekstra brede induktionsplader gør 
det endnu nemmere at lave mad til både små og store selskaber. Skabe og skuffer er med integreret greb, 
hvilket gør det nemt at bevæge sig ind til bordet. Og så er det også meget pænt. 
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Dette køkken indeholder bordplade i Quartz Carrera Marmor, Silver 
vask og Linus blandingsbatteri fra Blanco. Priserne finder du på 
side 107-125.

Sensomatic Multi. En smart detalje med vores skuffer er, 
at Sensomatic forsigtigt skubber skuffen ud ved et lille puf på 
skuffefronten. Det er meget praktisk, hvis man holder noget 
i hænderne, eller hvis man bare har lyst til yderligere en smart 
funktion i køkkenet. 
Fra 2.303,-. Se side 94 for yderligere oplysninger. 
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Integra Black

37.628
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Robust og elegant
Integra sort har integreret greb på fronterne, så man kan stå helt ind til skabene, når man arbejder. 
Et smart trick er at placere en type bordplade oven på en anden type. Det giver indretningen et 
personligt præg og adskiller arbejdsområdet fra spiseområdet. 

Hvidevarerne er fra Miele, og den geniale løsning med tre stikkontakter, som kan hentes op af bordet 
efter behov, viser, hvor smart og elegant det kan gøres. Spørg os – vi er specialister i smarte køkkener!
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Dette køkken indeholder bordplade i Avonite 
Nordic White og massiv eg, vask i Avonite og Kane 
sort blandingsbatteri fra Lenz. Priserne finder du 
på side 107-125.
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Gloss White

33.169
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.
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Dette køkken indeholder bordplade i sort laminat, 
Blanco Dalago vask, Izzy blandingsbatteri fra 

Mora og Leonardo håndtag.  
Priserne finder du på side 107-125.

Trendy Gloss
Gloss Hvid ses her med en smart køkkenø med ekstra brede skuffer. Epoq har skuffer på både 80 og 120 cm, 
som giver større valgfrihed. To robuste emhætter, som hænger ned fra loftet, sikrer god udluftning og udgør 
desuden et spændende designelement i indretningen. På væggen bagved ses det, at der er installeret både 
dampovn, kaffemaskine og kombiovn. Desuden er der monteret en hylde over hvidevarerne, som skaber en 
spændende effekt og luft i indretningen. Vi har mulighederne, og du har valget!
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Du kan finde flere oplysninger 
om Bosch-ovnene i Serie 8 på 

side 134.
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Birgitta Roald er indretningsdesigner  
for private og virksomheder, og arbejder 

også fast med styling for Epoq.
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Da vi kommer ind, træder vi direkte ind i farvepaletten for 
2016, hvor de nordiske vandfarver og træsorter dominerer. 
Et par gymnastikringe fra loftet i stuen gør med det samme, 
at vi får lyst til at lege. Der er den 10-årige, der bruger dem 
mest, fortæller Birgitta, men alle skal hen og prøve dem, 
ler hun. 

TRENDY OG LIMEGRØN
– Jeg valgte et limegrønt køkken, fordi jeg elsker farven, 
men også fordi den passer så godt til de farver, der omgiver 
os til daglig. Jeg var lidt forud for min tid, og farven er en af 
de mest dominerende lige nu, siger Birgitta.   

Efter at have boet i lejligheden i nogle år var tiden inde til 
at opgradere køkkenet. Det gamle røg ud, og ind kom et 
Trend-køkken fra Epoq med hvidevarer fra Elgiganten. 

Den eneste undtagelse er bordpladen, der ikke fandtes 
i Epoqs sortiment, da køkkenet blev bygget. Men den er 
nu på plads i vores sortiment og hedder Quartz, model 
Carrara Terni.

Stylistens bedste 
indretningstips

Birgitta Roald er indretningsdesigner og Epoqs faste stylist. 
Du kan se hendes arbejde med alle vores køkkener i dette års 

magasin. Vi ville gerne se, hvordan en indretningsdesigner har 
indrettet sit eget hjem, og Birgitta åbnede gæstfrit sine døre.

TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN 
FOTO: JOHNNY SYVERSEN/JOSY
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ET LANGT BORD som ikke er brudt af en 
kogezone eller vaskezone, giver gode 
arbejdsforhold, og med den rigtige belysning 
under overskabene eller fra væggen eller loftet 
er det let at gå i gang. Lad bordpladen gå et par 
centimeter ud fra skabssiden, så det er let at få 
hånden ind under den og fange det, du tørrer 
af bordet. EKSTRA BRED INDUKTIONSPLADE 
giver mange muligheder, når man skal lave 
retter, der kræver flere gryder. EN ELEGANT 
EMHÆTTE dominerer den ene sidevæg. Da 
Birgitta ikke ville bryde arbejdszonen ved det 
lange bord, måtte hun vælge en emhætte med 
kulfilter. VED AT PLACERE OVERSKABENE på 
kun den ene af væggene får Birgittas køkken et 
ryddeligt og luftigt udtryk. Det er vigtigt, fordi det 
er et lille køkken med begrænset naturligt lys. 
Smart og enkelt!
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OVER KØLESKABET blev der indsat en kaffemaskine på bekostning af en 
lille fryser i køleskabet. Derimod fik Birgitta plads til en større fryser yderst på 
køkkenbordet ved komfuret. Praktisk! EN DYB OG BRED VASK blev valgt for at få 
god plads til bageplader og pander. Den industrielle vask følges op med en høj 
og solid hane. ET STILLEBEN og en enkelt lampe giver god stemning over vasken.

REDSKABERNE i nærheden af 
der, hvor de bruges, er et effektivt 
og naturligt dekorativt element. 
BLANDINGEN af nyt og gammelt 
skaber ro i køkkenet og giver 
det personlighed. Find mormors 
røreskål og fars skærebræt 
frem. EN ROBUST DAB-RADIO 
fra Colorista giver god musik til 
arbejdet!
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Fasett Mansion

43.569
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Mansion er det naturlige samlingspunkt
Fasett Grey fås også i Classic White og Offwhite. Bordplader i eg, gammeldags håndtag på døre og skuffer 
og profilerede lister og vitrineskab giver virkelig en rustik og traditionel stil. Bryd gerne stilen med robuste 
lamper i stramt design som her over køkkenøen. Her er det både et godt arbejdsbord og en vask. Bordet ind 
mod væggen har kun komfur, som bryder med den lange arbejdsplads, og under overskabene er der indlagt 
belysning. Et par skuffer under vinduet er blevet et hyggeligt bord. Smart, ikke sandt? 
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Dette køkken indeholder bordplade i massiv eg, Blanco Dalago 
vask, Rexx blandingsbatteri fra Mora og Conti/Forio håndtag. 
Priserne finder du på side 107-125.
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Fasett
Offwhite

43.569
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.
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Husets samlingspunkt
Fasett Offwhite. Det traditionelle køkken fås i farverne Offwhite, Classic White og Grey. Køkkenet har detaljer, vi ikke finder i nogen andre 
af vores køkkener, såsom pilastre, der er en pynteliste, som gør det hele mere traditionelt og klassisk. Derudover findes vitrinedøre 
specialfremstillet til denne serie. Et køkken med møblering på tre sider er lækkert, og med spisebordet så tæt på arbejdsområdet bliver 
det også meget socialt. Håndtag og greb i messing eller kobber er meget trendy lige nu. Se også vores trendside på side 8, hvor du kan 
se, hvordan du kan kombinere messing og kobber med andre materialer i dit køkken. Vægskabet giver gode valgmuligheder som enten et 
almindeligt vægskab på bordet eller fritstående som f.eks. kan bruges i indretningen i et forkøkken eller madbod som vist på billedet. 
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Her har man valgt at placere køleskab og fryseskab ved siden 
af hinanden ud over et stort vinskab. Hvis du har plads, er det 
både solidt og praktisk. Ved også at bruge køkkenmøbler som 
vitrineskab i stuen skaber man en lækker helhed. 

Dette køkken indeholder bordplade i massiv, hvidolieret eg, Silver 
vask, Anglo blandingsbatteri fra Lenz og Conti/Forio håndtag. 
Priserne finder du på side 107-125.
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Fasett Oak

26.465
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.
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Dette køkken indeholder bordplade i 
sort laminatskifer, Blanco Dalago vask, 
blandingsbatteri fra Lenz Lio og Verna Crome 
håndtag. Priserne finder du på side 107-125.

Arbejdsplads til alle
Fasett eg fås også i Offwhite, Classic White og grå. Køkkenet åbner op for lys og luft, og en emhætte skjult 
af skabsfronter er det eneste overskab i rummet. 

Med en bred køkkenø er der god arbejdsplads til flere, og så kan der arbejdes både på køkkenbordet, 
ved komfur og kogeplade og på køkkenøen. Meget praktisk, hvis man er flere i husstanden. 

En skænk af køkkenskabe binder rummet sammen og skaber en fin helhed. 
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– Der har været en lang periode med downlights i midten af 
rummet og lys rettet mod indretningen. Nu ser vi endelig en 
ændring af denne trend. Specielt i køkkenet kan det være 
nødvendigt med en anden type belysning og gerne noget, 
som giver et mere generelt lys. Den traditionelle placering 
af downlights skaber ofte en situation, hvor man står i vejen 
for lyset, når man arbejder ved køkkenbordet, siger Rikke 
Mørk, lysdesigner og daglig leder af FLOS i Norge. 

SKAB EN LUN STEMNING
Det er vigtigt at overveje, hvilken type rum man skal 
indrette, hvordan man bruger det, og hvad der skal belyses. 

– I et køkken er det både pænt og rigtigt med en central 
lampe eller indbyggede lamper med god lysspredning, 
så rummet bliver skyggefrit. Hvis loftslampen også 
lyser opad, giver det en fin lysvirkning og en behagelig 
rumoplevelse. Desuden bør det være muligt at dæmpe 
lyset. Det giver en bred vifte af muligheder, både et godt 
arbejdslys og en lun stemning, når man ønsker det om 
aftenen, siger Mørk.

LYSET SKAL FREMHÆVE
En effektbelysning, som følger indretningen rundt i rummet, 
fremhæver det flotte køkken, du har valgt, og dets form. 
Det kan løses med indbyggede spots, små pendellamper 
eller lysarmaturer under overskabene. 

– I dag bruges der sjældent spots, som lyser mod 
skabsdøre. I stedet har man et lysmoment i rummet og 
punktbelysning centreret over bordet – mellem dig og et 
vindue eller en væg, siger Mørk. – Det er også praktisk og 
lækkert med en pendel over en køkkenø eller et køkkenbord 
uden overskab, og der er mange spændende varianter at 
vælge imellem. 

OFTE FOR MEGET LYS
Mange synes, at belysning er vanskeligt, og medarbejderne 
hos Flos oplever ofte, at det bliver en helgardering med 
overdimensioneret belysning. 

– Hvis der ikke er en kontrast til lyset, altså mørket, 
vil hjemmet hurtigt føles som et kontor. Det er vigtigt at 
være forsigtig, så man fremhæver det, der skal fremhæves, 
og ikke helgarderer med lys i alle kroge. Det vil virke helt 
mod sin hensigt, siger Mørk. 

GODE KOMBINATIONER
Bordlamper og gulvlamper kan nemt flyttes eller udskiftes, 
og derfor skal fastmonterede og indbyggede lamper 
fremhæve rummet og skabe en helhed, men også give 
plads til indretning med løse lamper.  

– Hvis man har spots eller downlights i hele rummet, 
er muligheden for at indrette med andre typer lamper 
begrænset. Det er en god idé at planlægge hele rummet, 
f.eks. hvor der skal være billeder. Billederne er lette at se, 
selv om de ikke alle er oplyst af spots, siger Mørk.

Når man skal indrette et køkken, er belysningen lige så vigtig 
som køkkenbordet. Uden god og rigtig belysning kan der 
være skygger i arbejdsområdet eller projektørbelysning, 

når man gerne vil dæmpe lyset ved middagsbordet. Det kan 
være en god idé at få et par tips fra en erfaren lysdesigner.

TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN 
FOTO: EPOQ/ELGIGANTEN

Rigtig køkkenbelysning

TIP! 
Dæmpning giver os glæde af hele rummet året 
og døgnet rundt, og når vi tænder stearinlyset 

om aftenen, oplyses resten af rummet svagt 
i den dæmpede belysning.
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Godt lys over arbejdsområderne er afgørende 
for en god oplevelse. Skjulte lamper under 
overskabene ser godt ud, mens det er smart 
med en lampe, der giver et godt lys i rummet, 
over en køkkenø. Husk at give mulighed for 
at dæmpe lyset, når arbejdet er færdigt, 
og måltidet skal nydes.
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Shaker Oak

36.295
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.
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Varmt og tidløst
Shaker Oak fås også i Classic White og Offwhite. Her har man installeret vitrinedøre i køkkenøen, 
som giver et godt overblik over, hvad der er i skabet. Her er det også muligt at installere lys. Højden i 
rummet er godt udnyttet ved at installere små overskabe øverst. Ved at placere ovn og mikroovn i midten 
af højskabet får man en god arbejdshøjde. Der er også mulighed for sokkelskuffer, som virkelig udnytter 
alle rum i køkkenet. 

En lækker og praktisk køkkenemhætte af den type, som hæves og sænkes ned i bordet, er specielt smart 
til en køkkenø. Vi har flere at vælge imellem. Kom ind i vores varehus, og se selv!

Dette køkken indeholder bordplade og vask i Avonite Nordic, Rexx 
blandingsbatteri fra Mora og Leonardo håndtag. Priserne finder du 
på side 107-125.
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Shaker  
Classic white

18.105
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Klassisk elegance
Shaker Classic White fås også i offwhite og eg. Et traditionelt køkken i stram stil med pæne spejle og 
profiler på fronterne. Bordpladen er af Quartz, model Harmonia Yosemite, og vasken er en overlimet 
Blanco Zenar Vit med et blandingsbatteri i krom fra Mora, model Rexx K6. Emhætten er indbygget og 
virker kun som en lille enhed, man kan trække ud over kogepladen for størst mulig effekt. 

Der er også brugt køkkenskabe til at lave en hyggelig sideplads ved vinduet. En blanding af forskellige 
typer håndtag og greb skaber liv i køkkenet.



epoq.dk  |  73  

Dette køkken indeholder bordplade i Quartz 
Harmonia Yosemite, Blanco Zenar vask, Rexx 
blandingsbatteri fra Mora og Conti/Forio 
håndtag. Priserne finder du på side 107-125.
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I 2016 har vi to ønsker for brugen af køkkenet. Vi vil have 
mere teknologi, og køkkenet skal være praktisk. Vi vil have 
hjælpemidler, som gør det muligt at lave mad på fire minut-
ter, når hverdagen kræver det – og et køkken, der er praktisk 
til at sylte og koge saft, når der er tid til det. 
 
- Det hypermoderne køkken er ikke så langt ude i fremti-
den, som vi måske tror, og sensorer, der regulerer varmen 
på komfuret, fås allerede i dag.  Video i emhætten, som 
kan advare om brand, er endnu ikke på markedet, men det 
er noget, der let vil kunne spare os for nogle husbrande 
hvert år. Jeg tror, at det kommer, spår Anders Bjerre. Han er 
seniorforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning i Køben-
havn, og et af hans fagområder er et forske i, hvordan vi 
lever og bruger vores hjem i de kommende år. 

KØLESKABET GIVER RÅD
Køleskabet, som giver dig sundheds- og kostråd, også indi-
viduelt i forhold til, hvem der forsyner sig i køleskabet ud fra 
deres sundhed, er snart en realitet.

- Flere og flere træner aktivt, og registrering og måling af 
aktivitetsniveau og -mål bliver stadigt mere almindeligt. 
Snart kan dit køleskab hjælpe dig med det. En anden ting, 
der kommer, er overvågning af udløbsdato på varerne,  
så maden ikke skal kasseres, men her kommer smag og 
sanser ind som en tillægsfaktor. Vi kan ikke overlade det 
hele til teknologien. Det bliver et samspil, hvor køleskabet 
kan fortælle dig, hvad det indeholder, og give råd om,  
hvad du kan lave ud fra indholdet, men beslutningen er din, 
fortæller Bjerre.   

Forestil dig, at køleskabet sender 
dig sms om, hvad du mangler. Eller 
foreslår, hvad du skal spise. Ifølge 
fremtidsforsker Anders Bjerre er det 
ikke så fjernt, som du måske tror. 

TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN 
FOTO: INSTITUTTET FOR FREMTIDSFORSKNING, GETTY IMAGES

Køkkenet er 
fremtidens 
rum 

ANDERS BJERRE, SENIORFORSKER

Køkkenet er 
blevet et symbol 

på, hvem man er, en 
identitetsmarkør.

Anders Bjerre er senior-
forsker ved Instituttet 

for Fremtidsforskning i 
København og arbejder 

med nationale og interna-
tionale projekter, som bl.a. 
handler om, hvordan vi vil 

bo og leve i fremtiden.
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Mulvard kök 
m/lys i ovn

DU MANGLER SMØR, HILSEN KØLESKABET
Processen med at købe dagligvarer vil også blive nemmere, 
og allerede i dag handler mange på hjemmesider og får 
varerne leveret til døren. Til sidst vil en selvkørende bil kunne 
levere bestilte fødevarer i en tilpasset ”køleboks” ved vejen. 

- Vi handler på internettet, bilen er supermarkedet og 
boksen ved vejen er køleskabet. Teknologien er allerede 
udviklet nok til dette, siger Bjerre entusiastisk. Og bestilling 
på internettet bliver endnu nemmere, når køleskabet 
fortæller dig, hvad du mangler, siger han. 

En af de mest spændende ting, som allerede er på 
markedet, er en vaskemaskine tilsluttet husets trådløse 
netværk. Du kan med andre ord styre vasketøjet fra 
stranden eller sommerhuset og overvåge det, uanset hvor 
du er.

Med appen Smart Home fra Samsung kan temperaturen 
og stegetiden styres direkte fra mobilen, både i og uden for 
hjemmet, så længe du har WiFi-forbindelse. Appen giver dig 
ovenikøbet besked, når maden er klar til at tages ud af ovnen. 
Genialt!
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Trend Chalk 
Trend Graphite

32.670
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Moderne storbykøkken
Trend Chalk og Trend Blue Grey har en moderne og stram indretning, som passer i de fleste hjem.  
Her er pladsen i underskabene udnyttet med ekstra brede skuffer på 120 cm, som tåler op til 60 kg.  
En stor og bred køkkenø med skabe og skuffer på begge sider betyder også, at behovet for overskabe 
minimeres, hvilket giver et luftigt og åbent indtryk. 
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Dette køkken indeholder bordplade i sort laminat, 
Blanco Dalago vask, Kane sort blandingsbatteri  
fra Lenz og Lizzy håndtag. Priserne finder du på  
side 107-125.
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Allmo offwhite

32.114
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Lyst og lækkert
Allmo offwhite fås også i gråt og er et meget klassisk køkken. Dørgrebene har også et klassisk udtryk, 
men kan udskiftes, hvis du ønsker et mere solidt udtryk. Vitrinedørene i vægskabene er af klart glas og 
giver et godt overblik og god stemning, især hvis der installeres lys i skabene. 

Her er vasken placeret ved vinduet, hvilket giver en hyggelig arbejdsplads med mulighed for at 
se, hvad der sker udenfor. Vinskabet er en lækker og praktisk detalje. Læs mere om de forskellige 
typer vinskabe, vi har i vores varehuse, på side 148. 
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Dette køkken indeholder bordplade i Avonite, Silver vask, Rexx 
blandingsbatteri fra Mora og Julius håndtag. Priserne finder du på 
side 107-125.



80  |  epoq.dk

Allmo Grå

17.659
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Moderne og klassisk i gråt
Allmo grå fås også i offwhite og har et moderne og klassisk udtryk. Ved at vælge et blåt køleskab, 
som helt bryder det hvide og grå, sætter man et stort udråbstegn. 

Der er god bordplads på begge sider af komfuret for at udnytte rummet og skabe gode arbejdspladser. 
En rummelig køkkenø med stor bordflade gør det nemt at arbejde flere ad gangen. 

Et smart tip er at montere bordpladen, så den går længere ud end selve køkkenøen. Det giver en praktisk 
spise- og arbejdsplads og et luftigt udtryk. En lækker detalje. 
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Dette køkken indeholder en bordplade i Quartz Crystal White, 
Blanco Nova vask, Kane blandingsbatteri fra Lenz og Verna Crome 
håndtag. Priserne finder du på side 107-125.
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Bryggers
Vores store udvalg af skabe og fronter egner 
sig utrolig godt i et bryggers. Dertil kommer 

vores mange smarte og praktiske løsninger, der 
forenkler arbejdet med tøjvasken. Hvidevarerne 

køber du naturligvis samme sted. Du er 
velkommen til at spørge os om råd, så vi sammen 
finder det, der dækker dit behov til den rigtige pris. 
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Dette bryggers indeholder  
bordplade i mørkegrå stenlaminat, 
Silver vask, Rexx blandingsbatteri  
fra Mora og Nino håndtag. Priserne 
finder du på side 107-125.

Fasett

8.836
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.
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Strygebræt der kan justeres til siden, så det 
passer til skabe fra 40-50 cm. Længde 
92 cm, bredde 32 cm. Skabet medfølger ikke. 
E110005110307. Ærmebræt til fx skjorteærmer 
fås for kr. 246,- E11000510407. Skab til vask og 
tørring 60 x 31 cm med skuffe under til 590,- pr. 
stk. E15006003102. Skabet kan udstyres med 
skuffe eller skuffefront. Læs på epoq.dk

Smart elegance
Det er behageligt at få både vaskemaskinen og tørretumbleren højere op, så det er lettere at lægge tøjet 
i maskinen og tage det ud igen. Det giver en god arbejdshøjde, gør det nemt at fjerne støv, der hurtigt 
samler sig i bryggerset, og så er det praktisk fx at have snavsetøjskurven under maskinerne. En smart 
løsning er at kunne trække strygebrættet ud fra bordet. Dermed får du god aflastningsplads lige ved 
arbejdspladsen, og strygebrættet er nemt at skubbe ind, når du er færdig. En virkelig smart nyhed er,  
at  vaskemaskinen og tørretumbleren fra Samsung kan styres fra mobiltelefonen via Wi-Fi. Læs mere om  
det på side 74.
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Trend 
Blue Mist

13.597
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Dette bryggers indeholder 
bordplade i hvid laminat, Silver vask, 
Lyra blandingsbatteri fra Damixa og 
Nero håndtag. Priserne finder du på 
side 107-125.
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Trend 
Liquorice

8.482
ekskl. blandingsbatteri, 

vask, bordplade 
og hvidevarer.

Frisk og funktionelt
Både underskabe og overskabe fra Epoq egner sig perfekt til et bryggers. En god og dyb vask og høj 
vandhane er praktiske detaljer. Overskabene er ikke bare praktiske, når det gælder opbevaring, men 
også til montering af et godt arbejdslys under skabene. Tøjvasken bliver meget hyggeligere med musik  
i bryggerset. Fronterne Trend Liquorice giver et elegant præg. 

Har du brug for mere bordplads til fx at lægge tøjet sammen på, er det smart at placere vaskemaskinen 
og tørretumbleren direkte på gulvet. I dette bryggers får du en bænk på ca. 2,40 m.
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Dette bryggers indeholder 
bordplade i hvid laminat, Silver vask, 
Lyra blandingsbatteri fra Damixa og 
Aldo håndtag. Priserne finder du på 
side 107-125.
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Single-wall

Single-wall

Single-wall

Single-wall

“Arbejdstrekanten” er et begreb, der beskriver, hvordan vi 
arbejder mellem de tre vigtigste arbejdsstationer i et køk-
ken: vasken, køleskabet og komfuret. Princippet for at gøre 
arbejdet så behageligt som muligt er at flytte råvarer, gry-
der og dig selv så energieffektivt som muligt. Derfor er det 

vigtigt, at de tre arbejdsområder ligger praktisk i forhold 
til hinanden. Ved at tegne en streg mellem de tre stationer 
kan du måle, hvor effektive de er. Princippet er, at jo kortere 
stregen sammenlagt er, desto mere energieffektivt bliver 
arbejdet. 

DE FORSKELLIGE PLANLØSNINGER
Der findes fire forskellige begreber, som beskriver en 
planløsning til et køkken: I-køkken, L-køkken, U-køkken og 
parallelkøkken. 

Disse planløsninger beskriver, hvordan man bevæger sig 
i køkkenet, og hvilke typer vægge der kræves for at skabe 
rummet.  

U-KØKKEN:
Et U-køkken er indrettet på tre 
sammenhængende vægge. 
Fordelen med denne planløs-
ning er, at det er behageligt at 
bevæge sig mellem alle flader-
ne. Ulempen er, at pladsen kan 
blive trang, hvis flere personer 
opholder sig i køkkenet sam-
tidigt.

I-KØKKEN:
I-køkken er et lige køkken, hvor 
alle elementerne bygges ud 
fra én væg. Denne planløsning 
bruges blandt andet, hvis rum-
met er langt og smalt eller i en 
åben løsning.

PARALLELKØKKEN: 
Parallelkøkkenet går langs to 
modstående vægge. Et I-køk-
ken kan blive et parallelkøkken 
ved hjælp af en køkkenø, hvor 
man med fordel kan placere 
kogeplader og køkkenvask. 
Så vender den, der arbejder 
i køkkenet, ud mod rummet, 
hvilket gør madlavningen mere 
social.

L-KØKKEN:
Et L-køkken anses som den 
mest arbejdseffektive løsning, 
fordi afstanden mellem de 
tre vigtigste arbejdszoner er 
kort. L-køkkenet er velegnet til 
et kvadratisk rum eller et rum, 
hvor lange vægge mødes i en 
ret vinkel.

Sådan indretter 
du dit køkken
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Når du skal planlægge dit køkken, er det en god idé at analysere, hvad 
du har i dag, og hvad du ønsker anderledes. Hvordan rummet skal bruges, 
og hvor mange I er i husstanden, er også spørgsmål, der skal overvejes i 
planlægningsfasen. På vores hjemmeside finder du en komplet oversigt 
over alle de muligheder og størrelser, som Epoq kan tilbyde. Her er der en 
masse nyttige oplysninger til dig, som skal købe køkken. Du finder en  
fuldstændig oversigt her: epoq.dk/tips

Du plotter ganske enkelt målene til dit køkken ind i vores tegneværktøj 
Kitchen Planner. Derefter indsætter du nemt skabe, fronter, hvidevarer 
osv. Kan du ikke lide farven på køkkenbordet? Det er nemt! Vælg en anden. 
Med Kitchen Planner kan du planlægge dit nye køkken ned til mindste  
detalje – og se dit færdige drømmekøkken, før du bestiller det.
Du finder tegneværktøjet her: epoq.dk/planlaeg-kokken/

TIPS! 
Inden du tegner køkkenet 

i vores tegneværktøj, kan du bruge 
vores designværktøj. Det findes 

på vores hjemmeside under 
planlægning af køkkenet. Til både 

iPhone/Android og PC. Her udskifter 
du nemt fronter, greb, bordplader osv. 

for at se, hvad der passer 
sammen i stil.

Dit smarte køkken!
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Bænk. En bænk under vinduet eller op mod en væg giver en hyggelig 
atmosfære og en ekstra opbevaringsmulighed.

Sensomatic Multi. Komfort har aldrig været mere fascinerende. Med 
automatikken i Sensomatic er et let puf nok til at åbne skuffen. Sensomatic Multi er 
et modulsystem, som kobler flere åbnere til en styreenhed og skaber et køkken 
uden håndtag. 

Skab. Her har vi blandt 
andet brugt 2 stk. 
60 x 35-skabe, som er 
rammet ind af sidebe-
klædning. 

Epoq har moduler og fronter, som passer til alle rum og gør 
sig ekstra godt i rum, der er tæt forbundet med køkkenet. 
Derudover er der en række smarte funktioner inkluderet 
i løsningerne – f.eks. Sensomatico Multi, som gør det 
ekstra nemt at åbne og lukke skufferne. Se også vores 

belysningsløsninger til skuffer og skabe, som automatisk 
slås til og fra. Nogle opvaskemaskiner har et ur, der lyser 
på gulvet og angiver den resterende opvasketid. Spørg 
en af vores sælgere. Det var bare et lille udvalg af alt det, 
vi tilbyder.

Smarte løsninger og funktioner

Nyhed 
kommer 

i 2016
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Skab. Hvis du vil have en smart løsning, som ikke indgår i sortimentet, 
kan du få en snedker til at hjælpe dig med at bygge den efter dine ønsker. 
Her  har vi brugt 2 stk. 60 x 35-skabe, som er rammet ind af sidebeklædning. 

Skuffebelysning. Skuffebelysningen slås automatisk til og fra, når du 
åbner eller lukker skuffen. På den måde sparer du på energien. Lyset er 
batteridrevet og let at montere.

Afbryder til opvaskemaskine. Diskret afbryder 
til opvaskemaskinen, som er let at aktivere med 
et tryk på en knap og automatisk slås fra. Bruger 
9 V-batteri.

Lyspunkt. Når du vælger en integreret 
opvaskemaskine, er det svært at vide, 
hvornår programmet er færdigt. En smart 
funktion på opvaskemaskinen er lyset på 
gulvet, der viser, hvor lang tid der er tilbage af 
opvaskeprogrammet.

Powerport. Hvis der er plads til det i skabet, 
er en Powerport en utroligt smart funktion. 
Perfekt på en køkkenø, hvor det ellers er 
vanskeligt at få sat en stikkontakt op. Denne 
model har tre udtag.

Endegavl. En køkkenø kan have mange forskellige dybder, og derfor er 
det vanskeligt at have sidebeklædning på lager til alle behov. Med hjælp 
fra en snedker kan du få sidebeklædningen udformet nøjagtigt i den 
ønskede dybde, og derefter kan du sende den til lakering i samme farve 
som køkkenfronterne. Du kan også vælge at beklæde pladen med andre 
materialer som tapet eller sten.



Det mest spændende på køkkenfronten 
i øjeblikket foregår på indersiden. Indretningen 

er afgørende for, hvor funktionelt køkkenet bliver. 
Og vi har et stort udvalg af løsninger, så du kan 
få et køkken, der er skræddersyet til dine behov.

Smart 
indretning
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Orgaline-plastfolieholder. De fleste kender 
problemet med plastfolie, der klæber sig sammen. 
Men med den nye plastfolieskærer fra Blum går det 
legende let! Hemmeligheden er den unikke 
plastfolieholder. Den gør det nemt at afskære den 
folie, du ønsker. Brug folieskæreren direkte fra 
skuffen, eller anbring den på køkkenbordet. 
E11000730275

329,-

Orgaline-aluminiumsfolieholder. Endelig har 
aluminiumsfolien fået sin egen plads – i den nye 
folieskærer. Du skærer nemt og hurtigt folien af – 
uden ujævne kanter! Med den lille skæreenhed får du 
præcist den størrelse, du ønsker. Brug folieskæreren 
direkte fra skuffen, eller anbring den på 
køkkenbordet. E11000730375

329,-

Orgaline-knivholder. Store eller små – der er plads 
til op til ni knive i den praktiske knivblok. Knivene 
ligger sikkert i skuffen, og du finder nemt den kniv, 
du skal bruge. E11000730475

199,-

Orgaline-tallerkenholder. Hver tallerkenholder har plads til op til 12 tallerkener (med 180-320 mm diameter), som opbevares sikkert og ergonomisk. Håndtagene gør 
det nemt at løfte tallerkenholderen op og sætte den direkte på bordet – praktisk, når du f.eks. skal dække op til et stort selskab. E11000730575

699,-
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Duowing. Duowing-skuffedeler i metal. Fås til 60 og 80 cm 
skuffer. 60 cm: E11000700875. 80 cm: E11000700975  

Fra 119,-

Forhøjningsside. Forhøjningsside i metal. Anvendes sam-
men med Duowing til at skabe en robust og slidstærk skuffe-
deler. Monteres direkte på skuffekanten. E11000700775 

109,-

Divider. Skuffedeler i metal. Divider er beregnet til brug 
sammen med indretningsskålene Sorto for at sikre mindst 
mulig bevægelse i skuffen. Divider kan også bruges alene 
for at skabe individuelle rum i bestikskuffen. E11000700675 

139,-

Sorto. Indretningsskålene i rustfrit stål fås i størrelserne S, 
M, L og XL. Skab din personlige opbevaringsplads ved at 
vælge produkter og antal i henhold til dine 
indretningsbehov. Eller køb vores færdige sæt tilpasset til 
skuffer på 40, 50, 60 og 80 cm, som er lavet med henblik på 
at udnytte pladsen i skuffen optimalt. Produktet tåler 
opvaskemaskine. S: E11000800160, M: E11000800260, L: 
E11000800360, XL: E11000800460 

Fra  49,-

Indretning – skuffer

Et godt system er en 
forudsætning for at trives 
i køkkenet. Vi har alt, du 
skal bruge af smarte 
løsninger og gode 
opbevaringsmuligheder. 
Produkterne har 
standardmål og passer 
til alle køkkener. Vores 
løsninger til opbevaring af 
tallerkener fås f.eks. både 
i 60 og 80 cm bredde. 
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Skuffemåtte. Praktisk og stabil måtte til dine 
køkkenskuffer. Kan skylles i vand. 
E11000903062 30 cm 19,- /E11000904062 40 cm 29,- 
E11000905062 50 cm 39,- /E11000906062 60 cm 49,- 
E11000908062 80 cm 59,- /E11000912062 120 cm 89,-

Fra  19,-

Smart bestikskuffe. Bestikskuffe i hård plast. 
E11000604062 Bredde 40 cm 89,-
E11000605062 Bredde 50 cm 99,-
E11000606062 Bredde 60 cm 109,-
E11000608062 Bredde 80 cm 149,-
E11000612062 Bredde 120 cm 199,-

Fra  89,-

Krydderiindsats i metal Placeres i skuffen for 
overskuelig og lettilgængelig opbevaring af 
krydderier. 281 x 463 mm. E11000604007

70,-

Udnyt pladsen under 60 cm underskabe med 
sokkelskuffens opbevaringsmuligheder. Monteres 
på ophængte rulleskinner. Mindste afstand mellem 
benene er 510 mm. 460 x 430 x 160 mm. 
E12006001608

175,-

Skuffeinddeler. Til inddeling og sortering af indhol-
det i skuffen. Kan kombineres med forhøjningsside 
i akrylglas. Fås til 60 og 80 cm skuffer. 
E11000700262 60 cm 119,-
E11000700362 80 cm 159,-

Fra  119,-

Forhøjningsside i akrylglas. Monteres direkte på 
skuffekanten. E11000700175

109,-

Indvendig skuffe. Indvendig skuffe med blød 
lukning til over- og underskab.  Fås til skabsbredder 
på 40, 50 og 60 cm. 

Fra  404,-
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Køkkenmaskinelift. Gør det nemmere at opbevare og 
bruge køkkenmaskiner. 468 x 427 x 369 mm. Monteres 
i 50 cm skab. E11000501063

495,-

Udtrækkeligt rengøringsskab. Løsningen 
omfatter tre flytbare kurve, som kan monteres på 
valgfri side. Kurvene er udformet, så pladsen mellem 
udtrækket og siden kan udnyttes maksimalt. 
345 x 1.195 x 510 mm. E11000510107

595,-

Hyldesystem. Produktserie til ophængning på 
væg. Kombiner et af vores fem tilbehørsprodukter 
med en hyldeliste på 60, 90 eller 120 cm. 

Indretning – skab

Vi har løsningerne, der giver dig et 
godt overblik over indholdet af skabet 
og gør det nemt at holde orden. Spørg 
os – så finder vi løsningen på dit 
behov. 



Smart indretning

Se hele vores udvalg på epoq.dk  |  97  

Hjørnekarrusel med to trådkurve 
for maksimal udnyttelse af 
opbevaringspladsen i skabet. Kan 
højdejusteres, maks. belastning 15 kg 
pr. hylde. Ø 820 mm højde  
630-710 mm. E12099910007

290,-

Hjørnekarrusel 90 med hvid bund. 
Hjørnekarrusel med to drejehylder 
for maksimal udnyttelse af 
opbevaringspladsen i skabet. Kan 
højdejusteres, maks. belastning 18 kg 
pr. hylde. Ø 790 mm højde  
630-720 mm. E12099910102 

795,-

Trådkurv. Trådkurve til overskuelig 
indretning af skuffer. 
Fås i tre bredder.
40 cm E1200401007 110,-
50 cm E12005010007 115,-
60 cm E12006010007 135,-

Fra  110,-

Karrusel 120 med udtræk. 
Hjørnekarrusel med to udtrækshylder. 
Udnytter opbevaringspladsen i 
skabet optimalt og gør indholdet let 
tilgængeligt. Kan højdejusteres, maks. 
belastning 18 kg pr. hylde. 
530 x 1.020 mm Højde 750-780 mm, 
E12099920102

1 495,-

Twin Corner. Udtrækshylder i 
kvalitetsdesign. Udnytter 
opbevaringspladsen i skabet 
optimalt og gør indholdet let 
tilgængeligt. Maksimal belastning 
20 kg. pr. hylde. Med skridsikker 
funktion. 470 x 930 x 450 mm. 
Venstremontering E12012000107. 
Højremontering E12012000207  

3 360,-

Udtrækkeligt underskab, 15 cm. Udtrækkelig opbevaring til underskab, 15 cm. 
Det perfekte tilbehør til opbevaring af olier og krydderier. E12001520007   

710,-

Udtrækshylder til underskab, 30 
cm. Udtrækkelig opbevaring til skabe 
på 30 cm bredde og derover. 
Montering i venstre eller højre side af 
underskabet. 366 x 430 x 500. 
Trådkurvene kan højdejusteres. 
E12003020007

355,-

Opvaskestativ til montering i over-
skab. Produktet muliggør aflastning 
og dryptørring i skabet. Passer til 
skabe med 60 og 80 cm bredde og 
fås til hvide og træfarvede skabs-
rammer. 
60 cm hvid, E10406000102 
80 cm hvid, E10408000102

Fra  1 375,-

Sensomatic. Elektrisk skuffeåbner, 
som åbner skuffen, når du giver 
skuffefronten et let puf. Perfekt til 
skuffer med affaldssortering. Skuffen 
kan også åbnes manuelt. Kan også 
monteres i ældre køkkener. Komplet 
pakke til 1 underskuffe. 
E11000086375

895,-

Sensomatic Multi. Komfort har aldrig været mere fascinerende. Med 
automatikken i Sensomatic er et let puf nok til at åbne skuffen. Sensomatic Multi er 
et modulsystem, som kobler flere åbnere til en styreenhed og skaber et køkken 
uden håndtag. Du kan skræddersy systemet, så det passer til dit køkken og dit 
komfortniveau. 

Fra  3 180,-

Nyhed 
kommer 

i 2016
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Alt, hvad du behøver for effektiv 
kildesortering

Vores smarte genbrugssystem omfatter fire 
beholdere med låg, som passer perfekt til skabet 
under køkkenvasken. Med effektiv kildesortering er 
det muligt at genbruge affaldet helt eller delvist som 
råvare til fremstilling af nye produkter. Derved bevares 
ressourcerne i kredsløbet og behovet for at udvinde nye 
naturressourcer bliver stadigt mindre. Genbrug er blandt 
andet med til at reducere forbruget af træ til produktion 
af papir, mindske luftforureningen i forbindelse med 
metalproduktion og hindre vandforurening som følge af 
forkert håndtering af batterier.

Kildesortering til montering i bunden. Kildesortering til montering i bunden af 
et underskab. Passer til højre- eller venstremonterede døre i skabe på 40 cm eller 
derover. Trækkes automatisk ud, når døren åbnes. Nemme at tage ud i forbindelse 
med rengøring. 2 stk. beholdere, 1 x 15,5 l og 1 x 12 l, 210 x 450 x 465 mm. 
E11000500475

545,-

Kildesortering til skuffe. Kildesortering til montering i skuffe. Passer til skuffer 
med 60 og 80 cm bredde og en dybde på mindst 45 cm. Produktet omfatter to 12 l 
beholdere, to 7,5 l beholdere og to plastlåg. Integrerede håndtag i metal gør det 
nemt at tage beholderne ud for at rengøre dem. Monteres i en stabil metalramme 
i bunden af skuffen. Mål 518 x 315 x 416 mm. E11000500975

595,-

Bundbeskyttelse til vaskeskab
60 cm skab E11000726006 115,-
80 cm skab E11000728006 130,-

Fra  115,-

Kildesortering til montering på siden. Kildesorteringssystem til montering på 
venstre eller højre side i under- eller højskab. Produktet omfatter to 10 l beholdere 
med integrerede håndtag i metal. 280 x 320 x 455 mm. E11000500307

285,-

Mad,  
papir, plast  

og specialaffald
Du kan gøre en stor indsats  
for miljøet ved at sortere dit 
husholdningsaffald. Vi har  
det, du skal bruge, for enkel  

og effektiv kildesortering  
i hjemmet.



Fronter
Fronterne er ofte afgørende for valget af køkken og 
køkkenleverandør. Vi har et stort udvalg af modeller, 

træsorter og farver, og det skal være muligt for alle at finde 
et køkken, de kan lide. Husk, at et køkken skal holde i mange 
år, og så er det praktisk, at fronterne kan udskiftes, hvis man 

ønsker fornyelse. Det er nemt at udskifte fronterne, og alle 
vores skabselementer har standardmål, så du ikke binder 

dig til én type.

Farverne er tilbage i køkkenet, også på fronterne. 
Se vores Trend-serie, hvis du vil have et køkken, 

du bliver glad for – længe!
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Sammenlign prisen
Nedenfor kan du se et eksempel på et mellemstort køkken. Det har vi sat op for at gøre det nemt 
at sammenligne, hvad køkkenet koster med vores forskellige fronter. Du vil hurtigt opdage, at 
vores priser er yderst rimelige og fornuftige. Med den billigste type fronter nedenfor koster vores 
køkkeneksempel 9.650,-, mens fronterne på de følgende sider viser, hvad prisen vil være for de 
forskellige varianter af samme køkken. 

Viva hvid

9.650
ekskl. blandingsbatteri, 

bordplade og 
hvidevarer.

Viva hvid
Hvid front i melaminfolie, 16 mm tyk træfiberplade med kantliste af akryl.
Prisen er ekskl. bordplade, vask, blandingsbatteri og hvidevarer.
Den samlede pris for dette køkken er 9.650,- (læs mere om prisen på side 169).
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Integra Sort

14.335*

Trend 
Blue Mist

14.915*

Shaker Eg

14.935*

*Ekskl. blandingsbatteri, bordplade og hvidevarer.

Nyhed

Trend – Blue Mist
Dør i lakeret MDF. Vælg mellem 
20 forskellige farver, og vælg gerne flere 
forskellige farver. Vitrinedør i aluminium.

Shaker – Eg
Dør med 70 mm bred ramme af massiv eg 
og finerfyldning. Behandlet med klarlak, 
som bevarer træets naturlige udseende. 
Vitrinedør med klart glas. 

Integra – Sort 
Dør i sortlakeret MDF med integrerede 
greb, som giver rene linjer. Kan kombineres 
med vitrinedør i aluminium.

Her er eksempler på, hvad køkkenet på venstre side koster med de forskellige fronter:
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Sammenlign prisen: Prisene er baseret på vores  standardopsætning som vist på side 100.

20 farver!
Fronterne til Trend fås 
i 20 forskellige farver. 
Se hele udvalget på 

næste side.

Viva – Hvid 
Hvid standarddør i melaminfolie, 16 mm tyk 
træfiberplade med kantliste i akryl. Kan kombineres 
med vitrinedør i aluminium. 

9.650,-

Integra – Sort 
Dør i sortlakeret MDF med integrerede greb, som giver 
rene linjer. Kan kombineres med vitrinedør i aluminium.

Integra – Hvid 
Dør i hvidlakeret MDF med integrerede greb, som giver 
rene linjer. Kan kombineres med vitrinedør i aluminium.

14.335,-14.335,-

Fasett – Klassisk hvid og offwhite
Dør med 55 mm ramme og facetslebet fyldning i 
hvidlakeret MDF. Vitrinedør med facetslebet klart glas 
og ætset kant. 

Fasett – Grå 
Dør med 55 mm ramme og facetslebet fyldning i 
grålakeret MDF. Vitrinedør med facetslebet klart glas 
og ætset kant. 

Fasett – Eg 
Dør med 55 mm ramme og fyldning i massiv eg. 
Behandlet med klarlak, som bevarer træets naturlige 
udseende. Vitrinedør med facetslebet klart glas og 
ætset kant. 

13.945,- 13.945,- 15.310,-

Shaker – Klassisk hvid og offwhite
Dør med 70 mm ramme og fyldning i hvidlakeret MDF. 
Vitrinedør med klart glas. 

Shaker – Eg
Dør med 70 mm bred ramme af massiv eg og 
finerfyldning. Behandlet med klarlak, som bevarer 
træets naturlige udseende. Vitrinedør med klart glas. 

13.410,- 14.935,-

Trend
Dør i lakeret MDF. Vælg mellem 20 forskellige farver, og 
vælg gerne flere forskellige farver. Vitrinedør 
i aluminium.

14.915,-
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NyhedNyhed

Nyhed 
kommer 

i 2016

Allmo – Offwhite
Dør med 60 mm ramme og fyldning i hvidlakeret MDF. 
Vitrinedør med klart glas.

Allmo – Grå
Dør med 60 mm ramme og fyldning i grålakeret MDF. 
Vitrinedør med klart glas.

13.660,- 13.660,-

Gloss. Glat højglansdør af akrylbelagt 
træfiberplade med kantliste i akryl. Vitrinedør 
i matteret glas.

15.200,-

Fasett Mansion – klassisk hvid og offwhite. Dør med 
55 mm ramme og fyldning i hvidlakeret MDF. Vitrinedør 
i klart glas med krydssprosser i lakeret MDF. 

14.965,-

Fasett Mansion Grå. Dør med 55 mm ramme og 
fyldning i grålakeret MDF. Vitrinedør i klart glas med 
krydssprosser i lakeret MDF.

14.965,-

Edge – Sort eg
Træfiberplade med egefiner og kanter af massiv eg. 
Behandlet med klarlak, som bevarer træets naturlige 
udseende. Kan kombineres med vitrinedør i aluminium. 

Edge – Valnød
Træfiberplade med valnøddefiner og kanter af massiv 
valnød. Behandlet med klarlak, som bevarer træets 
naturlige udseende. Kan kombineres med vitrinedør i 
aluminium. 

13.700,- 13.900,-

Trend Ramme. Trend Ramme er et klassisk køkken 
med et moderne udtryk. Glat indvendig dør i lakeret 
MDF. Kommer i løbet af 2016.
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Trend

Trend fås i en række spændende 
farver, og du finder med garanti 
din personlige favorit. Det betyder 
også, at det er nemt at skifte, hvis 
du fortryder. Køkkenet behøver ikke 
være kedeligt og farveløst. Sæt friske 
farver på tilværelsen i køkkenet!  Se 
farvekoder på epoq.dk.

Trend Apple Blossom

Trend Blue GreyTrend Blue Mist

Trend Chalk

Trend Dark Grey

Trend Eggwhite

Trend Greywhite

Trend Light Green

Trend Light Grey

Trend Powder Trend Sienna

NyhedNyhedNyhed

Nyhed

Trend-fronter
Dør i lakeret MDF. Vælg mellem 20 forskellige farver,  
og vælg gerne flere forskellige farver. Vitrinedør 
i aluminium.

14.915,- (Prisen er baseret på vores 
 standardopsætning som vist på side 100.  
Prisen gælder alle farvevarianter.)
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Trend Deep Ocean Blue
Blåt er den store trendfarve i 2016, og 
vi har naturligvis fundet en flot nuance 
til vores fronter. Trend Deep Ocean 
Blue giver den rette stemning i 
køkkenet. Se selv!

Trend Burgundy

Trend Classic White

Trend Emeral Green

Trend Graphite

Trend Lemonade

Trend LiquoriceTrend Moss Green

Trend Offwhite

Nyhed

NyhedNyhed

Nyhed

Nyhed Nyhed



Bordplader
Bordpladen er med til at skabe køkkenets særpræg, og vi har mange 

modeller at vælge mellem til netop dit køkken. Uanset om du vælger en 
bordplade i massivt træ, enkel og moderne laminat, Quartz eller Avonite, 

finder vi den, der passer. Flere af bordpladerne fås også efter mål. 

Husk, at bordpladen også skal passe til brugssituationen, da der  
er forskel på, om man er én eller fem i husstanden. Vi hjælper dig  

med at finde den rigtige!
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Bordplader i laminat, fremstillet 
efter mål

Laminat er et materiale, der er specielt velegnet 
til køkkenet, fordi overfladen er holdbar og let at 
vedligeholde. Vi tilbyder laminatbordplader i mange 
forskellige farver og mønstre, f.eks. beton, tekstil, eg, 
sort, hvid og blank hvid. Sammen med forskellige 
typer kantlister kan bordpladerne kombineres på 
et utal af måder, så de passer til netop dit køkken. 
Bordpladen leveres med valgfri længde 5-400 cm, 
dybde 5-120 cm og tykkelse 38 mm. 

Laminat skifergrå 3490-XX
E11602306165

Laminat sort mineraleffekt 
0300-CR E11602706165

Laminat grå beton 3515-EM
E11602206165

Laminat sort eg 4180-WH 
E11602606165

Laminat Quebec-eg 4312-WH
E11602406165

Laminat mørkt træ 0519-SK 
E11602806165

Laminat lys lærred 3661-AJ
E11602006165

Laminat Calgary-eg 4384-EM
E11602506165

Laminat aluminiumeffekt
0225-HP E11602906165

Laminat lærred 3660-AJ
E11602106165

Fra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meterFra 595,- pr. meter Fra 595,- pr. meterFra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meter

Laminat skiffer, hvid 0179
E11600206165, OBS! Maks. 
længde 360 cm

Laminat skiffer, sort 3505
E11610206165

Laminat hvid 4974
E11601506165

Laminat sandsten 3540 
E11601106165

Fra 1.300,- pr. meter Fra 1.300,- pr. meter

Fra 595,- pr. meterFra 595,- pr. meter

Laminat beton 0293
E11600906165

Laminat sort 0276
E11601606165

Laminat, hvid granit 0483
E11601706165

Laminat, mørke stave 4395 
E11601206165

Laminat, mørkegrå sten 3477
E11601306165

Laminat Everest 0518
E11601906165

Laminat steneffekt, sort 0204
E11600706165

Laminat valnød 7373
E11600806165

Fra 595,- pr. meterFra 595,- pr. meterFra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meterFra 595,- pr. meter

Fra 595,- pr. meterFra 595,- pr. meter

Laminat 0210 Black Brazil 
E11325502265

Fra 595,- pr. meter

Nyhed!

Nyhed!Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!
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Bordplader 
i massivt træ, 
bestilt efter mål

Bordplader i massivt 
træ giver køkkenet et 
naturligt præg og skaber 
en flot kontrast til blanke 
overflader. Træ er et 
levende materiale, som 
påvirkes af årstidernes 
skiften, og som kræver 
en vis vedligeholdelse 
for at bevare et naturligt 
udseende. Træpladerne 
grundolieres eller vokses 
fra leverandøren. 

Bordpladen leveres med 
valgfri længde 5-400 cm, 
dybde 5-120 cm og 
tykkelse 4 eller 8 cm. 

Massiv bøg 
E11600006156

Fra 1.100,- pr. meter. 

Massiv birk
E11600006151

Massiv hvid voksbehandlet eg
E11600306150

Massiv eg
E11600006150

Massiv sort eg 
E11600806150

Massiv voksbehandlet eg 
E11600106150

Massiv valnød.
E11600006147

Fra 1.100,- pr. meter. 

Fra 1.800,- pr. meter. 

Fra 1.300,- pr. meter. 

Fra 2.800,- pr. meter. 

Fra 2.300,- pr. meter. 

Fra 3.000,- pr. meter. 

80 mm massiv voksbehandlet eg 
E11600506150

80 mm massiv hvid voksbehandlet eg
E11600706150

80 mm massiv sort eg
E11600606150

Fra 3.100,- pr. meter. Fra 3.500,- pr. meter. Fra 3.800,- pr. meter. 
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Bordplader 
i Avonite, bestilt 
efter mål

Avonite er et 
teknisk avanceret 
kompositmateriale 
bestående af naturlige 
mineraler og akryl. 
Bordplader i Avonite har 
en porefri og ensartet 
overflade, som kan 
samles med stort set 
usynlige samlinger, hvilket 
giver høj bestandighed 
over for snavs og 
bakterier. Bordpladen er 
gennemfarvet, så mønster 
og farve ikke kan slides af. 
Bordplader i Avonite er lette 
at vedligeholde – eventuelle 
pletter og ridser kan slibes/
poleres væk, så pladens 
glans genoprettes. 

Bordpladen leveres med 
valgfri længde 5-360 cm, 
dybde 5-120 cm og 
tykkelse 42 mm. 

Avonite Kokoura 
E11600306171

Avonite White 
E11600106171

Avonite Black Lava 
E11600206171

Avonite Nordic 
E11600406171

Avonite Cairo 
E11600506171

Fra 2.495,- pr. meter Fra 2.495,- pr. meter Fra 2.495,- pr. meter

Fra 2.495,- pr. meter Fra 2.495,- pr. meter

Bordplader i Quartz, 
bestilt efter mål

Quartz bordplader er en 
af de hårdeste overflader, 
du kan vælge til køkkenet. 
De består af 93 % naturlig 
sten/kvartsmineraler samt 
7 % farve- og bindemiddel. 
Denne kombination skaber 
et poretæt materiale, der er 
bestandig over for pletter 
og er let at vedligeholde. 
Quartz er 2 cm tyk og kan 
bygges op til 4 cm tykkelse, 
ved at kanten bukkes. 

Bordpladen leveres med 
valgfri længde 15-299 cm, 
dybde 25-120 cm og 
tykkelse 2 eller 4 cm. 

Ved køb af Quartz anbefaler 
vi, at vores montør kommer 
hjem til dig for at måle op. 

Quartz Crystal Nevada 
E11600606173

Quartz Gobi Black 
E11600806173

Quartz Carrara Terni
E11601206173

Quartz Harmonia Yosemite 
E11600906173

Quartz Crystal White 
E11600706173

Quartz Starlight Black 
E11601006173

Fra 3.495,- pr. meter

Fra 3.495,- pr. meter

Fra 4.795,- pr. meter

Fra 3.495,- pr. meter

Fra 3.495,- pr. meter

Fra 3.495,- pr. meter

Nyhed!
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Bordplader i  
kompakt laminat, 
bestilt efter mål

Bordplader i højtryks-
laminat med lige kant 
fortil. Pladen har en 
slidstærk og hygiejnisk 
overflade, der er let at 
vedligeholde. Tykkelsen 
på laminatet er 1,2 cm, 
og med træfiberpladen 
nedenunder giver det en 
samlet tykkelse på 4 cm. 

Bordpladen leveres med 
valgfri længde 5-360 cm, 
dybde 5-120 cm og tykkelse 
4 cm som bordplade eller 12 
mm som stænkpanel.

Kompaktlaminat sort 
E11600206168

Kompaktlaminat hvid/sort kerne
E11600106168

Fra 1.500,- pr. meter Fra 1.500,- pr. meter

Bordplader 
i massivt træ, 
fast længde, 
62 x 246 cm

Bordplader i fast længde, 
246 x 62 x 4 cm. Massiv 
eg og bøg, grundolieret. 
Stavbredden på disse 
plader er ikke den samme 
som på bordplader bestilt 
efter mål. Derfor er det ikke 
muligt at kombinere de to. 

Massiv eg 
E11424600150

Massiv bøg 
E11424600156

1.095,- pr. stk. 1.195,- pr. stk.

Bordplader i laminat 
i fast længde på 61 x 
258 cm.

Laminatbordplader i fast 
længde, 258 x 61 x 3,8 cm. 
Et rimeligt alternativ med 
kort leveringstid. 

Laminat Sort Brazil 0210  
E11325502265

Laminat, hvid granit 0483 
E11325502165

Laminat Everest 0518 
E11325502365

499,- pr. stk. 499,- pr. stk. 499,- pr. stk.



Vaske
Vi har et stort udvalg af vaske i alle størrelser  

og materialer. Du kan få vaske til nedfældning,  
planlimning, underlimning og undermontering.  

Vask og bordplade støbt i samme materiale  
er en lækker og trendy løsning. 

Se selv, vi er helt sikre på,  
at du finder en, du kan lide. 
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Blanco Zenar. 100 x 51 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Antracit. Højre E11100060772. 

5 499,-    

8 145,-    fra
  
Vandlås  E11100001375 95,-   

Blanco Zenar. 100 x 51 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Alumetal. Højre E11100060972.

5 499,-   

8 145,-     fra

Vandlås  E11100001375 95,-

Køkkenvask, silgranit

Silgranit fra Blanco er et 
kompositmateriale bestående af 
80 % granit og 20 % akryl, som gør 
køkkenvasken meget slidstærk. 
Vasken til køkkener er 10 mm tyk 
og dermed ekstra robust. Monteres 
enten nedfældet eller underlimet 
i bordpladen.

Blanco Zenar. 100 x 51 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Hvid. Højre E11100061472.
 

5 499,-   

8 145,-      fra

Vandlås  E11100001375 95,-

Blanco Dalago. 61,5 x 51 cm. Til montering i 80 cm 
skab eller større. Alumetal. E11100060372.

3 899,-     

6 490,-      fra

Vandlås  E11100001375 95,- 

Blanco Dalago. 61,5 x 51 cm. Til montering i 80 cm 
skab eller større. Antracit. E11100060272.

3 899,-     

6 490,-       fra

Vandlås  E11100001375 95,- 

Blanco Dalago. 61,5 x 51 cm. Til montering i 80 cm 
skab eller større. Hvid. E11100061172.

3 899,-     

6 490,-       fra

Vandlås  E11100001375 95,- 

Blanco Zenar. 100 x 51 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Hvid. Venstre E11100061372.

5 499,-    

8 145,-      fra

Vandlås  E11100001375 95,-

Blanco Zenar. 100 x 51 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Alumetal. Venstre E11100060872.

5 499,-   

8 145,-      fra

Vandlås  E11100001375 95,-

Blanco Zenar. 100 x 51 cm. Antracit. Til montering 
i 60 cm skab eller større. Venstre E11100060672.

5 499,-    

8 145,-     fra

Vandlås  E11100001375 95,-
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Skylleskål i plast til Blanco Nova.  
E11100003362.
 

125,-

Skylleskål i rustfrit stål til Blanco Nova 6s.  
E11100003360.

495,-

Skylleskål i rustfrit stål til Blanco Zenar. 
E11100003460.

525,-

Blanco Nova. 61,5 x 50 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Antracit. E11100060472.

3 590,-    

5 990,-      fra

Vandlås  E11100001375 95,- 

Blanco Nova. 61,5 x 50 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Hvid. E11100061272.

3 590,-     

5 990,-      fra    

Vandlås  E11100001375 95,-

Blanco Nova. 61,5 x 50 cm. Til montering i 60 cm 
skab eller større. Alumetal. E11100060572.

3 590,-     

5 990,-     fra   

Vandlås  E11100001375 95,-

Blanco Nova 6S. 95 x 50 cm. Til montering i 80 cm 
skab eller større. Antracit. E11100061672.

3 890,-     

5 990,-     fra

Vandlås  E11100001375 95,-

Blanco Nova 6S. 95 x 50 cm. Til montering i 80 cm 
skab eller større. Hvid. E11100061072.

3 890,-    

5 990,-      fra

Vandlås  E11100001375 95,-

Blanco Nova 6S. 95 x 50 cm. Til montering i 80 cm 
skab eller større. Alumetal. E11100061772.

3 890,-    

5 990,-     fra

Vandlås  E11100001375 95,-
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Køkkenvask, rustfrit stål

En moderne køkkenvask skal gøre det 
lettere at bruge køkkenet. I dag er der 
mange modeller at vælge imellem, 
både store og små, dybe og flade, 
retvinklede og runde. Du kan vælge 
separate enheder, som er nedfældet 
i køkkenbordet, underlimede 
vaske, planlimede vaske eller hele 
køkkenvaske. Alle disse køkkenvaske 
er af rustfrit stål. 

Sølv 51. Diameter 51 cm. E11100010160.

619,-          

2 890,-     fra

Bundventil og vandlås E11100003075 150,-

Sølv, en vask, 49 x 49. E11100011160

439,-     

2 540,-    fra

Monteringssæt E11100002275 160,-
Bundventil og vandlås E11100003175 279,-

Sølv, 116 x 50. Vendbar. Til montering i 80 cm 
underskab eller bredere. Udvendige mål: 116 x 50 
cm. E11100010560.

1 599,-     

4 420,-     fra  

Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003175 215,-

Sølv, 100 x 49. Vendbar. Til montering i 60 cm 
underskab eller bredere. Udvendige mål: 100 x 49 
cm. E11100010260.

1 159,-     

3 399,-     fra

Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003175 215,-

Sølv, 112 x 50. Vendbar. Til montering i 80 cm 
underskab eller bredere. Udvendige mål: 112 x 50 
cm. E11100010360. 

1 335,-    

3 599,-     fra  

Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003175 215,-

Sølv, firkantet, 54 x 44. Vask til 60 cm underskab. 
Udvendige mål: 54 x 44 cm. E11100010860.

1 899,-     

3 995,-       fra  

Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003075 150,-

Sølv, firkantet, en vask, 21 x 43. Velegnet til ekstra 
vask i en køkkenø. Udvendige mål: 21 x 43 cm. 
E11100011660.

1 050,-    fra

2 900,-    fra

Bundventil og vandlås E11100003075 150,-

Sølv, firkantet, 78 x 48. Firkantet. Vask til 80 cm 
underskab. Udvendige mål: 78 x 48 cm. 
E11100010960.

2 799,-   

4 495,-      fra  

Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003075 150,- 

Sølv 79 x 48. Til montering i 80 cm underskab eller 
bredere. Udvendige mål: 79 x 48 cm.
E11100010460.

1 159,-     

4 495,-       fra

Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003175 215,-

Sølv, 1,5 vask, firkantet, 54 x 44. Til nedfældning 
i 60 cm underskab eller bredere. Udvendige mål: 
54 x 44 cm. Fås også til underlimning/-montering 
fra 4.990,-. E11100011960.

2 399,-   

4 495,-       fra   
 
Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003075 150,-

Sølv, 1,5 vask, 63 x 50. Til montering i 80 cm 
underskab eller bredere. Udvendige mål: 63 x 50 cm. 
E11100011060.

1 049,-      

3 380,-      fra  

Monteringssæt E11100002275 155,-
Bundventil og vandlås E11100003175 215,-
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Franke HDX 654. Vendbart nedfældningsbord til 
60 cm underskab. Turbowaste, kurveventiler, 
TwistControl og vandlås medfølger. Udvendigt mål 
96,5 x 51 cm. E11100013860.

4 795,-   

7 495,-      fra  

Franke HDX624. Vendbart nedfældningsbord til 
80 cm underskab. Turbowaste, kurveventiler, 
TwistControl og vandlås medfølger. Udvendigt mål 
116 x 51 cm. E11100013760.

4 295,-   

5 999,-      fra  

Franke EDB140. Heldækkende køkkenvask. Vendbar. 
Til montering i 80 cm underskab. Bundventiler og 
vandlås medfølger. Udvendige mål: 140 x 61 cm.
E11100022060.

3 110,-      

Franke EDB120. Heldækkende køkkenvask. Vendbar. 
Til montering i 60 cm underskab. Bundventiler og 
vandlås medfølger. Udvendige mål: 120 x 61 cm. 
E11100022160.
 

2 745,-    

Franke CPX621. Højre vask til montering i 80 cm 
underskab eller bredere. Kurveventil og vandlås 
medfølger. Udvendige mål: 112 x 50 cm. 

5 199,-   Venstre E11100012460  

5 199,-   Højre E11100012360  

6 995,-      

Franke PPX21058. Til montering i 60 cm underskab 
eller større. Kurveventil og vandlås medfølger. 
Udvendige mål: 58 x 51,2 cm. E11100013060.

5 645,-    

8 495,-       fra  

Franke PPX21078. Til montering i 80 cm underskab 
eller større. Kurveventil og vandlås medfølger. 
Udvendige mål: 78 x 51,2 cm. E11100013160.

5 999,-     

9 895,-       fra

Franke PPX211. Til montering i 60 cm underskab 
eller større. Kurveventil og vandlås medfølger. 
Udvendige mål: 100 x 51,2 cm.

11 450,-   Venstre E11100013360 

11 450,-    Højre E11100013260  

11 450,-       fra  

Franke PPX fås også i andre udførelser beregnet til underlimning og planlimning i bordplader, som bestilles efter mål.

Nedfældning eller andre monteringsmetoder

Undermonteret: 
Køkkenvaske af stål og 

silgranit kan undermonteres 
i bordplader af sten, træ eller 

Avonite.

Nedfældet: 
Nedfældning indebærer, at man saver 
hul i bordpladen og monterer vasken 

ovenfra. Dette er eneste mulighed, 
hvis man ønsker at montere vasken 

selv og ikke få den færdigmonteret fra 
fabrikken.

Planlimet: 
Planlimning er en løsning, 

som benyttes til vaske fra Franke, 
PPX-stålvaskekummer. Bordpladen 
kan være af sten, kompaktlaminat 

eller Avonite. Avonite-vaske kan kun 
monteres i Avonite-bordplader.

Underlimet: 
Underlimning er en speciel teknik, 

hvor køkkenvasken monteres direkte 
under laminatkanten på bordpladen. 

Ved denne type montering kan der 
anvendes vaske i stål og silgranit.

Franke CNX660. Vask til montering i 60 cm 
underskab eller bredere. Kurveventil og vandlås 
medfølger. Udvendige mål: 61,5 x 50 cm. 
E11100012060.

4 545,-     

6 590,-       fra
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Køkkenvask i Avonite

Køkkenvaske i Avonite fås i flere 
forskellige størrelser og kan 
kombineres med hinanden. 
Køkkenvaskene fås i samme farve 
som bordpladen, med eller uden 
stålbund og med eget afløb som vist 
nedenfor. Til montering i Avonite-
bordplader.

Avonite 233. Køkkenvask med bund i samme farve 
som bordpladen. 33 x 40 cm. Prisen inkluderer 
montering i Avonite-bordpladen, kurveventil og 
vandlås.

5 835,-    Med Avonite-bund 

Avonite 245. Køkkenvask med bund i samme farve 
som bordpladen. 45 x 40 cm. Prisen inkluderer 
montering i Avonite-bordpladen, kurveventil og 
vandlås.

6 275,-    Med Avonite-bund 

Avonite 245 S. Køkkenvask med stålbund.  
45 x 40 cm. Prisen inkluderer montering  
i Avonite-bordpladen, kurveventil og vandlås.

6 595,-    Med stålbund  

Avonite 233 S. Køkkenvask med stålbund.  
33 x 40 cm. Prisen inkluderer montering  
i Avonite-bordpladen, kurveventil og vandlås.

6 375,-    Med stålbund   

Avonite 216 S. Køkkenvask med stålbund.  
16,2 x 32,5 cm. Prisen inkluderer montering  
i Avonite-bordpladen, kurveventil og vandlås.

4 935,-    Med stålbund 

Avonite, 1,5 vask med bund i samme farve som bordpladen. Fremstillet i Avonite 216 S og 233 til montering 
i 80 cm underskab eller større. 40 x 74 cm. Prisen inkluderer montering i Avonite-bordpladen, kurveventil og 
vandlås. 

10 480,-    Med Avonite-bund 

Avonite 216. Køkkenvask med bund i samme farve 
som bordpladen. 16,2 x 32,5 cm. Prisen inkluderer 
montering i Avonite-bordpladen, kurveventil og 
vandlås.

4 205,-    Med Avonite-bund   



Blandingsbatterier
Et godt blandingsbatteri er tilpasset dit behov og dine ønsker. Det 

skal kunne tåle hyppig brug og passe godt til køkkenet generelt.

Vores udvalg af blandingsbatterier omfatter praktiske, 
trendy, lækre og klassiske modeller. Du er velkommen 

til at spørge vores køkkenkonsulenter om råd.



Blandingsbatterier
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Mora Cera Ess. Krom. Med 
udtrækkelig håndbruser, hanehøjde 
22 mm, slangelængde 1.200 mm. 
E11100053107.  

1.495,-

Mora Rexx K6. Krom. 
Med EcosafeTM‑teknologi, hanehøjde 
240 mm, E11100054007.  

2.990,-

Mora Mmix K6. Krom. 
Med EcosafeTM‑teknologi, hanehøjde 
334 mm, E11100055207. 

1.495,-

Mora Rexx K5. Krom. 
Med EcosafeTM‑teknologi, hanehøjde 
315 mm, E11100053907.  

2.795,-

Mora Izzi Miniprofi. Krom. Moderne 
storkøkkenbatteri med fleksibel 
håndbruser. Hanehøjde 575 mm, 
E11100053807. 

4.990,-

Mora Mmix K5. Krom. 
Med EcosafeTM‑teknologi, hanehøjde 
391 mm, E11100055407.  

1.795,-

Damixa Lyra. Krom. Etgrebsbatteri 
med høj tud, hanehøjde 354 mm, 
E11100054907 

995,-

Damixa Tradition. Krom. Moderne 
etgrebsbatteri i traditionel stil. 
Hanehøjde 376 mm. E11100057007 

1.695,-

Damixa Osier. Krom. Med udtrækkelig 
håndbruser. Hanehøjde 385 mm, 
slangelængde 400 mm, 
E11100054807.  

2.495,-

Damixa Fern. Krom. 
Med EcosafeTM‑teknologi, hanehøjde 
320 mm. E11100056907. 

1.195,-

Mora Styxx. Krom. Højteknologisk 
køkkenbatteri med kontrolpanel, 
justerende strålebillede og indbygget 
LED‑teknologi. Hanehøjde 434 mm, 
E11100057207 

8.995,-

Mora Izzy. Krom. Moderne 
etgrebsbatteri, hanehøjde 355 mm, 
E11100057107 

2.995,-

Mora Classic. Krom. Klassisk 
togrebsbatteri, hanehøjde 310 mm, 
E11100052907 

2.295,-



Blandingsbatterier
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Blanco Linus S Hvid. Hvid. Med 
udtrækkelig håndbruser. Fremstillet i et 
design, som matcher køkkenvaskene 
Blanco Silgranit. Hanehøjde 284 mm, 
slangelængde 450 mm, 
E11100056507. 

3.699,-

Blanco Linus S Antracit. Antracit, 
med udtrækkelig håndbruser. 
Fremstillet i et design, som matcher 
køkkenvaskene Blanco Silgranit. 
Hanehøjde 284 mm, slangelængde 
450 mm, E11100056407 

3.699,-

Blanco Linus S Alumetal. Alumetal, 
med udtrækkelig håndbruser. 
Fremstillet i et design, som matcher 
køkkenvaskene Blanco Silgranit. 
Hanehøjde 284 mm, slangelængde 
450 mm, E11100056507 

3.699,-

Blanco Antas S Alumetal. Alumetal 
og krom. Med udtrækkelig håndbruser. 
Fremstillet i et design, som matcher 
køkkenvaskene Blanco Silgranit. 
Hanehøjde 184 mm. E11100057507 

3.095,-

Blanco Antas S Hvid. Hvid og krom. 
Med udtrækkelig håndbruser. 
Fremstillet i et design, som matcher 
køkkenvaskene Blanco Silgranit. 
Hanehøjde 184 mm. E11100057407 

3.095,-

Pumpe til opvaskemiddel. Monteres 
i bordplader med en huldiameter på 
38 mm. E11100151007  

145,-

Blanco SAGA. Rustfrit stål og matsort. 
Integreret regulering af vandstrøm og 
temperatur i tuden. Hanehøjde 307 mm. 
E11100057607 

5.400,-

Insinkerator HOT WATER, 
SILGRANIT. 3‑i‑1‑blandingsbatteri 
med varmt, koldt eller kogende vand 
lige fra hanen. Hanehøjde  
300 mm, E11100057907  

11.999,-

Blanco Antas S Antracit. Antracit og 
krom. Med udtrækkelig håndbruser. 
Fremstillet i et design, som matcher 
køkkenvaskene Blanco Silgranit. 
Hanehøjde 184 mm, E11100057307 

3.095,-

Insinkerator HOT WATER, KROM. 
3‑i‑1‑blandingsbatteri med varmt, koldt 
eller kogende vand lige fra hanen. 
Hanehøjde 300 mm, E11100057807  

9.999,-



Greb
Prikken over i'et i et køkken er naturligvis valget af greb. 

De er med til at understrege stilen, hvad enten den er 
romantisk eller minimalistisk. 

Vi har et stort udvalg af traditionelle og moderne løsninger, 
som passer til alle vores fronter og køkkener.  

Det er dit valg! 
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Motina. Rustfrit stål. 
E11202019275 Længde 203 mm, 35,-/stk.  
E11202022475 Længde 236 mm, 49,-/stk.
E11202035275 Længde 364 mm, 75,-/stk. 

Fra 35,-/stk.

Calvino. Metal. Pakke med 2 stk.
E11201512875 Længde 137 mm, 80,-/par  
E11201522475 Længde 237 mm, 85,-/par 
E11201538475 Længde 392 mm, 90,-/par  
E11201544875 Længde 457 mm, 110,-/par

Fra 80,-/par 

Fasano. Rustfrit børstet stål. 
E11202019275 Længde 203 mm  
E11202022475 Længde 236 mm
E11202035275 Længde 364 mm 

Fra 49,-/stk.

Leonardo. Aluminium. Pakke med 2 stk.
E11201712875 Længde 140 mm, 75,-/par  
E11201719275 Længde 205 mm, 80,-/par
E11201732075 Længde 330 mm, 90,-/par  
E11201751275 Længde 524 mm, 100,-/par
E11201767275 Længde 680 mm, 115,-/par 

Fra 75,-/par

Aldo. Lakeret stål. Pakke med 2 stk.
E11200315075 Længde 205 mm, 50,-/par
E11200321075 Længde 265 mm, 65,-/par 

Fra 50,-/par

Bartola. Aluminium. Pakke med 2 stk.
E11201012875 Længde 155 mm, 80,-/par
E11201038475 Længde 415 mm, 120,-/par 

Fra 80,-/par

Wave-dobbeltprofil. Rustfrit børstet stål. Skabstilpassede længder for 
sammenkobling af døre eller skuffer. 
E11203139175 Længde 391 mm 
E11203149175 Længde 491 mm
E11203149175 Længde 591 mm 

Fra 89,-/stk.

Nyhed!

Wave. Rustfrit børstet stål. Skabstilpassede længder.
E11203129175 Længde 291 mm/E11203139175 Længde 391 mm
E11203149175 Længde 491 mm/E11203159175 Længde 591 mm
E11203179175 Længde 791 mm/E11203111975 Længde 1.191 mm 

Fra 59,-/stk.

Nyhed!
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Nyhed

Nyhed

NyhedNyhed

Det er ikke altid lige let at vælge greb til 
køkkenfronterne. Vi har et stort udvalg af former  

og farver, og alle giver et helt unikt samlet  
indtryk af køkkenet. 

Hvis du er i tvivl, anbefaler vi at bruge Epoqs 
Kitchen Planner til at konfigurere køkkenet med 

forskellige greb. Så får du et indtryk af,  
hvordan grebene fungerer i deres  

helhed i netop dit køkken.

Find de 
rigtige!

Fiora. Metal, sølvlakeret. Pakke med 
2 stk. Længde 150 mm. E11200712875 

45,-/par

Julius. Sortlakeret metal, pakke med 
2 stk. Længde 160 mm. E11201614275 

40,-/par

Dante. Metal. Pakke med 2 stk. Længde 
165 mm. E11201412875 

55,-/par

Conti. Kobberfarvet, længde 95 mm. 
E11203106475 

25,-/stk.

Conti. Tinfarvet, længde 95 mm. 
E11203206475 

25,-/stk.

Conti. Messingfarvet, længde 95 mm. 
E11202406475 

25,-/stk. 

Nino. Børstet metal, pakke med 2 stk. 
Længde 96 mm. E11201309675 

45,-/par

Conti. Kromfarvet, længde 95 mm. 
E11202306475 

25,-/stk.

Conti. Antikbehandlet, længde 95 mm. 
E11203006475 

25,-/stk.

Lizzie. Håndtag i aluminium, 2 stk.
Længde 190 mm. E11201914075 

Fra 35,-/par

Terni. Rustfrit børstet stål, pakke med 1 stk. 
Længde 154 mm. E11202112875 

29,-/stk.

Nero. Sortlakeret metal. Pakke med 2 stk. 
E11201812875 Længde 135 mm, 49,-/par 
E11201822475 Længde 230 mm, 90,-/par 

Fra 49,-/par

Fioro. Kobberfarvet, Ø40 mm. 
Højde 40 mm. E11203300175 

29,-/stk.

Livia. Børstet aluminium. Diameter 
23 mm. Højde 19,5 mm. Pakke med 
2 stk. E11200602375 

35,-/par

Isabella. Børstet stål. Diameter 
25 mm. Højde 34 mm, pakke med 2 stk., 
E11200503475 

35,-/par

Verna Crome. Porcelæn og krom. 
Diameter 40 mm. Højde 28 mm. 
E11202800175 

35,-/stk.

Nino. Børstet metal. Diameter 26 mm. 
Højde 26,5 mm. Pakke med 2 stk. 
E11201302675 

35,-/par

Fioro. Messingfarvet, Ø40 mm. 
Højde 40 mm. E11202600175 

29,-/stk. 

Fioro. Tinfarvet, Ø40 mm. 
Højde 40 mm. E11203400175 

29,-/stk.

Fioro. Kromfarvet, Ø40 mm. 
Højde 40 mm. E11202700175 

29,-/stk.

Fioro. Antikbehandlet, Ø40 mm. 
Højde 40 mm. E11202500175 

29,-/stk.



Belysning
Det er vigtigt at overveje belysningen sammen 

med indretningen for at få den rette belysning på det 
rette sted. Én ting er et godt arbejdslys over bordene, 

hvor maden tilberedes, og den rigtige belysning til 
spisebordet, men lyset skal gerne kunne dæmpes, 

når maden er klar til servering. 

Vi har det rigtige lys til dit køkken. 
Du er velkommen til at spørge os om råd! 
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Belysning

Spotlight, San Diego. Spotlight i høj kvalitet i glas og rustfrit stål. Velegnet som 
arbejdslys over køkkenbordet. Kan udskiftes med mikrokontakt. 2,6 W med 
lysstyrke på 180 lumen, farvetemperatur 3.200 K. IP 44, Ø 55. E11000089375.  

195,-

Dæmper, San Diego. Lille og trinløs dæmper i rustfrit design til San Diego-
spotlights. Nem montering, indvendigt eller udvendigt. Ø 35, kabellængde 2 meter. 
E11000085775. Sluttes direkte til dæmpbar transformer. E11000085575.  

499,-

Logik LED Dimmer San Francisco. Elektronisk dæmper til dæmpning af 
belysningen til et behageligt niveau. Reagerer på håndbevægelser. Samme 
design som San Francisco-spotlight. Fungerer sammen med Logik Led Strip, 
San Jose og Times Square. E11000088575. 

Fra 149,-

Powerport. Fleksibel kvalitetsløsning til kunder, som ønsker flere 
strømudtag. Monteres i køkkenbordet eller under vægskabe og kan skubbes 
sammen, når den ikke er i brug. Kan lukkes ved brug, så den bliver næsten 
usynlig, ved at låget vendes, og kun kablerne stikker op. Powerport med 
ekstra strømudtag kan monteres i køkkenbordet eller under vægskabe. 
E11000085275. 

1 295,-

Logik LED Spotlight San Jose. Rund vitrinebelysning i plast. 1,2 W LED-spotlight 
med lysstyrke på 95 lumen, farvetemperatur 3.000 K (Ø 65 x 6 mm). 
E11000087275. Fås også som 2-pk. E11000087375 . 

Fra 99,-

Logik LED Spotlight San Francisco.  Udskifteligt spotlight i rustfrit stål. Velegnet 
som arbejdslys over køkkenbordet. 2,5 W LED-spotlight med lysstyrke på 
150 lumen, farvetemperatur 3000 K. Montering indvendigt eller udvendigt. 
Afstandsring medfølger (Ø 71 x 15 mm). E11000087475. Fås også som 2-pk. 
E11000087575. 

Fra 139,-

Logik LED Cabinet Spotlight Time Square.  Kvadratisk vitrinebelysning i plast. 
1,8 W LED-spotlys med lysstyrke på 85 lumen, farvetemperatur 3.000 K 
(Ø 65 x 6 mm). E11000087075. Fås også som 2-pk. E11000087175. 

Fra 159,-

Logik 15 W driver. Til alle Logik-lysarmaturer: Vælg transformer 
på 15 W E11000088775 eller 60 W  E11000088975 til at drive 
enhederne. Fra 179,- 
 
Logik 10 Socket Hub. Forgreningsenhed til tilslutning af flere 
lysarmaturer til én transformer. E11000089075. Fra 79,-

San Diego-afstandsring. Til montering af udvendigt downlight. 
E11000085675. 18,-

San Diego-transformer. Standard, ikke dæmpbar, op til 6 stk. 
spotlights. E11000085475. 345,-

San Diego-transformer. Dæmpbar, med samledåse til op til 6 stk. 
spotlights. E11000085575. 895,-

Tilbehør
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Belysning

Logik LED Drawer Light. Skuffebelysning som automatisk tændes ved åbning af 
skuffen. Fås til skuffer i 40, 60 og 80 cm bredde. 1/2/3 W LED-liste med lysstyrke 
på 70/180/220 lumen, farvetemperatur 3000 K. E11000089275/E11000087875/
E11000087975. 

Fra  199,-

Logik LED Strip 3 m. 3 meter fleksibel LED-strip til stemningsbelysning i hjemmet. 
6,9 W LED-strip med lysstyrke på 180 lumen, farvetemperatur 3.500 K. Leveres 
med dobbeltklæbende tape og kan klippes til i den ønskede længde. 
E11000086975. 

Fra  329,-

Epoq LED-liste. 3 x 12 LED. Grundsæt med alt, hvad du behøver. Transformer og 
tre LED-lister. 2 W LED med lysstyrke på 150 lm/stk., farvetemperatur 3.000 K, 
længde 300 mm/LED-liste. Sættet kan udvides med separate lister til maks. 
6 lister pr. transformer. E11000086675. 

369,- pr sæt

Epoq LED-liste. 1 x 12 LED til udbygning af grundsættet, LED-liste med 3 x 12 LED. 
2 W LED med lysstyrke på 150 lm, farvetemperatur 3.000 K, længde 300 mm. 
E11000086775. 

199,-

Logik LED-liste Washington, 350 mm. LED-liste der er velegnet som arbejdslys over 
køkkenbordet. 3,5/6 W LED-liste med lysstyrke på 280/380 lumen, farvetemperatur 
3.000 K. Fås i 350 og 550 mm længde. E11000088075/E11000088075. 
Tre tilslutningsmuligheder. I-tilslutning (E11000088275), L-tilslutning (E11000088375) 
eller Washington-dæmper (E11000088475).  

Fra  249,-

Logik Portable Drawer Light. Batteridrevet skuffebelysning til automatisk 
belysning af skuffeindhold. Længde 341 mm. E11000087675. 

Fra  199,-

Epoq-lysliste, LED. LED-liste der er velegnet som arbejdslys over køkkenbordet. 
2 x 2 W LED-liste med integreret transformer. Lysstyrke på 280 lm, 
farvetemperatur 3.000 K, længde 550 mm, IP21. Kan serieforbindes, maks. 
5 armaturer. E11000084275. 

349,-

Epoq-lysliste, LED. liste der er velegnet som arbejdslys over køkkenbordet. 
3 x 2 W LED-liste med integreret transformer. Lysstyrke på 420 lm, 
farvetemperatur 3.000 K, længde 825 mm, IP21. Kan serieforbindes, maks. 
5 armaturer. E11000085075. 

399,-
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Epoq Home

Epoq Home
Elgiganten har for nylig lanceret en fleksibel 

møbelløsning, som er velegnet til ethvert hjem. 
Det er møbler som TV-bord eller stereorack til stuen, 

en hylde til soveværelset eller bogreoler til hobbyrummet.

I serien Epoq Home er der flere spændende kombinationer 
at vælge imellem. Udgangspunktet er at finde den 
basisenhed, du ønsker, og her kan du kombinere flere 
dele, som alle kan vægmonteres. Derefter bestemmer du, 
om du vil have skuffer, og om du ønsker låger eller ej. Endelig 
skal du vælge, hvilke farvekombinationer du vil have. 

Vi har basisenheder i 3 farver og fronter/skuffer i 15 farver 
at vælge imellem - nok til at finde den kombination, som 
matcher dit hjem. Spørg os i radio- og TV-afdelingen, 
så hjælper vi dig! 

I billedet ovenfor ses kombinationen af alle tre størrelser: 
medium (til venstre), large (i midten) og small (til højre). 

Med låger og skuffer. Pris, basisenhed: Fra 1.495,- 
Pris, låger: Fra 299,-. Pris, skuffer: Fra 799,-. 
Pris for kombinationen på billedet: 8.881,-.



Lyd
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Audio Pro Addon-serien  
Lækker, trådløs og testvindende højttaler, der passer lige 
så godt i stuen som i køkkenet. Den spiller fantastisk og 
forbindes med din mobiltelefon eller tablet via Bluetooth!  
Desuden har du to lydindgange, hvis du ønsker at bruge 
kabel. Højttaleren fås også i flere forskellige farver. 
ADDONT9WH 
Fra 1.999,-

Radionette Solist DAB-radio 
Hvad passer bedre end en radio i baggrunden, når du 
laver mad? Denne flotte DAB-radio fra Radionette giver 
mange valgmuligheder. Du kan nemt høre FM/DAB+ eller 
streame musik fra telefon/tablet via Bluetooth. Radioen har 
et opladeligt batteri, som gør det muligt at afspille musik 
i op til 15 timer! Fås i flere farver og serier. RNPDABB14E 
Fra 1.499,-

Sonos PLAY:1 
Sonos PLAY:1 er en trådløs højttaler i kompakt og fleksibel 
størrelse med flot og klar hi-fi-lyd og Sonos Controller App 
for enkel musikstreaming. Med Sonos er musikken i fokus. 
Der findes højttalere til ethvert rum i hjemmet, og med 
bare et enkelt klik har du adgang til de mest populære 
musiktjenester – i den bedste lydkvalitet! Sonos giver dig 
desuden mulighed for at afspille din yndlingsmusik via 
en række musiktjenester som Spotify, TDC Play, Wimp 
og YouMusic. 
PLAY1WH/PLAY1BK 
1.699,-

God musik til arbejdet! 
Lige rundt om hjørnet fra køkkenudstillingen i vores 

varehuse finder du et stort og godt udvalg af lyd, som passer 
perfekt til køkkenet. Det er værd at kigge nærmere på.



Kaffe
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Wilfa Svart Optimal. Elegant kaffebrygger 
i aluminiumsdesign med 1,25 l kapacitet, som giver 
ca. 12 kopper kaffe på 5 minutter. Kaffen brygges 
under optimale forhold, så hele den gode aroma 
bevares. Drypfri og automatisk slukning. Anbefalet 
af Norsk Kaffeinformasjon. WSO1A

Moccamaster Homeline. Elegant sort udførelse. 
Brygger 1,25 l (10 kopper) kaffe på under 6 min. 
To varmeelementer sørger for at holde kaffen varm. 
Manuelt drypstop. Slukkes automatisk efter 40 min. 
Anbefalet af Norsk Kaffeinformasjon. HB741AOB

Stelia Black-kapselmaskine. Denne nyhed er en 
perfekt blanding af banebrydende design og flot 
kaffeteknologi, som tager sig godt ud på dit 
køkkenbord. Med Touch-panelet kan du nemt 
tilberede både varme og kolde drikke med et enkelt 
tryk. STELIABLACK

Wilfa Svart Precision. Lækkert og smart design, 
laver 12 kopper kaffe på bare 5 minutter. 
Det patenterede varmesystem sikrer en perfekt 
bryggetemperatur. Den aftagelige vandbeholder 
gør det nemt at fylde frisk vand på. Anbefalet af 
Norsk Kaffeinformasjon. WSP1B

Nespresso Lattissima Touch-kapselmaskine. 
Med denne elegante nyhed kan du lave en smagfuld 
cappuccino eller latte macchiato med frisk mælk 
med kun et enkelt tryk på en knap. På Lattissima 
Touch kan du vælge mængden af kaffe, og du kan 
vælge mellem seks forhåndsprogrammerede kop-
størrelser. Leveres med aftagelig mælkebeholder. 
F511SILVER

En god dag begynder med en 
god kop kaffe. Gør morgenen 
i dit nye køkken endnu bedre 
med en ny kaffebrygger, kaffe-
maskine eller kapselmaskine. 

Melitta Aroma Signature. Stilfuld kaffemaskine i sort udførelse. 
Den har 1,25 l kapacitet og brygger 10 kopper kaffe på kort tid. 
Den har to varmeelementer, så kaffen holdes varm. Vælg mellem 
30, 60 og 90 min. Anbefalet af Norsk Kaffeinformasjon. MEL20998

Kaffeudstyr til 
dit nye køkken

Tassimo Joy-kapselmaskine. Kompakt og stilfuldt 
hvidt design. Med Tassimo får du et stort udvalg af 
kaffe, te og chokolade, så hele familien nemt kan 
finde deres favorit. Drikken tilberedes med et enkelt 
tryk. 1,4 l kapacitet. TAS4504



Kaffe

Se hele vores udvalg på epoq.dk  |  129  

Sage Oracle-kaffemaskine. Den anerkendte kok, Heston Blumenthal, har 
udviklet en serie kvalitetsprodukter til køkkenet, blandt andet verdens første fuld-
automatiske manuelle kaffemaskine. Med automatisk dosering og automatisk 
presse er du sikker på et perfekt resultat hver gang, så du kan føle dig som en 
barista i dit eget hjem. Altid perfekt kaffe med den perfekte temperatur, uanset om 
du foretrækker en stærk espresso eller en dejlig mild latte. BES980UK

DeLonghi Silver Compact. Bruger-
venligt og smukt design. Med Latte-
Crema-systemet, som giver perfekt 
mælkeskum. Den patenterede, afta-
gelige mælkebeholder har selvrens-
ningsfunktion for nem rengøring. 
ECAM23460S

Slowroast: I Norge er det meste 
kaffe ”mediumristet”, hvilket betyder, 
at bønnerne ristes ved ca. 220 grader 
i 4-6 minutter. Smagsnuancerne 
bevares, uden at enkelte smagska-
rakterer dominerer. Tromleristning: 
En metaltromle varmes op nedefra 
og roterer, så den varme luft ledes 
gennem kaffen under hele processen. 
Kaffebønnerne er i bevægelse og 
ristes jævnt på alle sider.

FAKTA OM KAFFERISTNING:

EVE2973360DG12148061 PR408200

COTW2626182

DG12113594

COTW2847796

Vi har et stort udvalg af kaffebønner og kaffekapsler 

COTW2903482 COTW2903458

Siemens EQ6. Støjsvag 
fuldautomatisk kaffemaskine i lækkert 
design med intuitiv berøringsskærm. 
Indbygget keramisk kaffekværn. 
Med OneTouch-funktionaliteten kan du 
lave din yndlingskaffe med et enkelt 
tryk. TE603201RW

DeLonghi Eletta. Fuldautomatisk 
kaffemaskine i lækkert italiensk design. 
LatteCrema-systemet sikrer et perfekt 
mælkeskum hver gang. Du tilbereder 
nemt to kopper kaffe samtidigt. Med 
indbygget kaffekværn og intuitivt 
berøringspanel. ECAM45760W

Siemens EQ8. Den mest støjsvage 
kaffemaskine fra Siemens nogen-
sinde. Lækkert design og intuitivt 
farvedisplay. OneTouch Milk-systemet 
har egen termobeholder til mælk og 
laver kaffe med et enkelt tryk. Kan 
lagre præferencer for hele seks bru-
gere. TE809201RW



Køkkenudstyr
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Hos Elgiganten finder du alt det, du skal bruge 
af køkkenudstyr som f.eks. brødristere, elkedler, 
køkkenmaskiner og blendere. Kig ind i en af vores 
afdelinger, når du alligevel er inde for at se på køkken. 
Det hele samlet på ét sted – nemmere bliver det ikke! 

Crock-Pot.  
CROCKP201001

Køkkenudstyr for 
ægte køkkenglæde

Slow cooking er en gammel og traditionel måde at lave mad på, og med en Crock‑Pot 
kan du opnå det samme resultatet på en moderne og effektiv måde. En Crock‑Pot er 
en elektrisk gryde, som tilbereder maden ved lav varme over tid. Tilsæt det kød, det 
fisk eller de grøntsager, du ønsker, og tænd gryden – så tilberedes middagen. I 
mellemtiden kan du bruge din tid på helt andre ting. Du kan også lave dejlige 
desserter med Crock‑Pot. Se opskrifter på elgiganten.dk/crockpot

– traditionel madlavning på moderne vis

Traditionelle juicere har metalblade, som centrifugerer frugt og grøntsager med høj hastighed 
for at adskille juice fra frugtkød. Problemet med dette er, at det genererer meget varme, hvilket 
ødelægger enzymer og næringsstoffer i frugt og grønt. Med en slow juicer bliver frugten 
langsomt knust og juicen presset ud, så du får det højest mulige juiceindhold. Denne måde at 
juice på genererer heller ikke så meget varme, så enzymer og vigtige næringsstoffer bevares. 
Med en slow juicer får du en dejlig og sund start på dagen med lige de ingredienser, du vil 
have! 

– tager vare på alt det gode

Witt by Kuvings.  
B6100S

Slow Juicing

Crock-Pot



Køkkenudstyr
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SOUS VIDE – lav mad som 
mesterkokkene 
Bevarer næringsstofferne i maden. 
Giver altid perfekt mørt kød. 8,7 l 
kapacitet. SVS09L

Nutribullet-blender 
En kraftig næringsekstrator, 
som bevarer alle næringsstofferne. 
Håndterer alle ingredienser. Nem at 
rengøre. NBR0814

Weber Original  
olie- og eddikeflaske
Denne flaske med praktisk hældetud 
er velegnet til olie og eddike. 
WEB17554

Philips-dampkoger
Dampenhed med høj kvalitet og en 
unik Flavour Booster giver bedre 
dampet mad med den udsøgte aroma 
af urter og krydderier. HD9140B

OBH Nordica knivsliber
Elektrisk knivsliber. To fjedrende slibehjul 
med 20 keramiske stave hver. OBH9960

Allerede i 1919 blev KichenAid præsenteret 
på det amerikanske marked som den første 

køkkenmaskine. Siden da har maskinen 
været en stor succes og er kendt for sit 

specielle design og gode kvalitet. Ud over at 
udvalget af maskiner til køkkenet er vokset, 

er der også kommet en række  
flotte farver. Du finder helt sikkert  

din favorit! 

– skab stilen med KitchenAid

Retrokøkken

Redskaberne, som 
gør det nemt at 

være sund!

KitchenAid-foodprocessor
Kompakt og elegant design, 
2 hastigheder og pulsfunktion. Snitter, 
skærer og hakker ingredienser på få 
sekunder. 5KFP1335EER

KitchenAid-brødrister
Til to brødskiver. 7 ristegrader. Med automatisk 
sensor, som holder skiverne varme frem til 
serveringen. 5KMT221EER

KitchenAid Diamond-blender
Kraftig og holdbar blender med 5 hastigheder. 
Den patenterede diamantform sørger for, at alle 
ingredienser blandes helt. 5KSB1585EER

KitchenAid Artisan-køkkenmaskine
Klassisk design, kraftig motor og holdbar 
konstruktion, som er lavet til at holde. 10 hastigheder 
og i stand til at klare de fleste ingredienser. 
5KSM150PSEER

KitchenAid elkedel
Elegant design, hurtig opvarmning og 1,7 l 
kapacitet. 6 temperaturindstillinger gør 
den perfekt til alt fra te til babymos. 
5KEK1722EER



Hvidevarer
Køkkenet er midtpunktet i mange hjem. Der tilbringer vi meget 

af tiden med madlavning, spisning og ikke mindst samvær. 
Køkkenet er samtidig en stor energityv, og nogle dage bruger 

vi lidt for meget af vores fritid på madlavningen. Det smarte 
og moderne køkken gør det imidlertid nemt at holde styr på 

omkostningerne og få bedre tid til andre ting.
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Vælg de rigtige funktioner

Det må aldrig være tilfældigt, hvilken ovn eller hvilket køleskab du køber 
til dit nye køkken. Hos os kan du købe en lang række mærkevarer og 

størrelser med et stort udvalg af funktioner i alle prisklasser.

TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN 
FOTO: BOSCH

Før du bestemmer dig for, hvilke hvidevarer du vil have, 
bør du overveje, hvad du har behov for. Hvor mange bor der 
i husstanden, hvilken slags mad skal der opbevares og til-
beredes, eller hvor meget plads er der i dit køkken. Når det-
te er afklaret, har du også et klarere billede af dit behov, 
og vores sælgere kan rådgive dig om, hvad der passer til dig. 

Vores køleskabe har forskellige zoner med forskellige tem-
peraturer til opbevaring af forskellige typer mad. Der kan 
være meget at hente ved at sætte sig ind i køleskabets 
funktioner. F.eks. kan fisk og kød opbevares længere med 
samme smag og salaten virke lige så frisk som ny efter en 
uges opbevaring i den rigtige skuffe. 

Komfurerne, dampovnene og mikrobølgeovnene har utallige 
funktioner fra det helt enkle til det super avancerede. Det må 
gerne være en udfordring at få en ekstra god madoplevelse, 
men det må ikke blive så avanceret, at du mister modet. Vi vil 
gerne vise alle vores kunder, hvor smarte løsninger vi kan til-
byde, og hvor meget det rigtige udstyr faktisk hjælper i såvel 
en travl hverdag som til søndagsmiddagen. 

Tænk funktion og behov, før du bestemmer, hvilken slags 
hvidevarer og køkken du skal investere i. 

Vi hjælper dig gerne!
EPOQ

Tænk funktion 
og behov, før du 
bestemmer dig.



Hvidevarer fra
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Bosch forenkler 
hverdagen

Ovnene i Serie 8 har et helt nyt design og er af højeste 
klasse i hver eneste detalje. De kendetegnes ved horisontale 
linjer, solide detaljer i metal, klare TFT-displays med høj 
opløsning og den innovative kontrolring på ovnenes 
frontpanel. Alle produkterne i Serie 8 matcher hinanden 
perfekt. Uanset hvilke indbygningsprodukter, du kombinerer, 
og om du placerer dem ved siden af eller oven på hinanden, 
får køkkenet en visuel og sammenhængende harmoni.

VI HAR IKKE OPFUNDET HJULET, MEN VI HAR LÆRT DET 
AT LAVE MAD
Den rustfrie kontrolring og det skarpe TFT-display med 
tekst og symboler er meget brugervenlige og lette at 
bruge. Når du skal bruge ovnens automatiske funktioner, 
kan du vælge mellem en hel menu af retter. Du behøver 
bare at dreje hjulet til den ret, du vil lave, og trykke på start, 
så klarer ovnen resten. Og vupti, så slipper du for problemer 
som tørre kyllinger, overstegt fisk og underbagt brød. 
Det har aldrig været nemmere at opnå et perfekt resultat.

PERFECT BAKE
Ved bagning af brød og andet bagværk afgives der 
fugt. PerfectBake-sensoren måler løbende og nøjagtigt 
fugtigheden i ovnen. Disse oplysninger bruges derefter til 
automatisk at tilpasse varmetype, temperatur og tid for at 
sikre det perfekte bageresultat. Du behøver bare at vælge 
den rigtige kategori i menuen og trykke på start. Så klarer 
ovnen resten, og den slukker endda, når den er færdig. 
Resultatet bliver, som om du var en professionel bager.

PERFECT ROAST
Stegen, kyllingen, fisken og skinken tilberedes alle perfekt 
med et PerfectRoast-stegetermometer. Det meget 
følsomme PerfectRoast måler temperaturen tre steder og 
udregner kernetemperaturen med største nøjagtighed. 
Det giver det perfekte stegeresultat hver gang.

ADDED STEAM
Tilberedning af mad ved hjælp af damp er en skånsom og 
sund måde at behandle råvarerne på, som i større grad 
bevarer deres mineraler og vitaminer. Grøntsagerne bevarer 
deres smag og sprødhed, og kød, fisk og fjerkræ tilberedes 
mørt og saftigt. For at få en sprød skorpe på maden 

findes der ovne i Serie 8 med funktionen Added Steam, 
som kombinerer almindelige ovnfunktioner med damp.

MICRO COMBI
Nogle gange kan maden ikke komme hurtigt nok på 
bordet. Ovne i Serie 8 med mikrofunktion kombinerer 
mikrobølger med almindelig opvarmning, som reducerer 
tilberedningstiden betydeligt. Du får et perfekt resultat på 
den halve tid.

100 % KONTROL – DEN AUTOMATISKE OVN 
Du aktiverer Bosch Assist-funktionen ved et enkelt tryk 
på en knap. Den hjælper dig med at vælge den bedste 
måde at tilberede din mad på. Hvis der f.eks. er behov 
for PerfectBake-sensoren, aktiveres den af assistenten. 
Eller den viser dig den bedste varmefunktion til den ret, 
du skal tilberede. Du vælger bare den ret, du skal tilberede, 
i menuen, og så hjælper ovnen dig videre. PerfectBake 
måler f.eks. fugtighedsniveauet i ovnen, når du bager, 
og tilpasser bagetiden til dette.

DEN NEMMESTE MÅDE AT RENGØRE EN OVN PÅ ER AT 
LADE DEN GØRE DET SELV!
Du kan fokusere på madlavningen uden at tænke over, 
at ovnen bliver beskidt. Med pyrolyseprogrammet rengør 
ovnen sig selv – grundigt. Ved et tryk på en knap opvarmes 
ovnen til en høj temperatur og forvandler rester til aske. 
Dette tørres nemt væk helt uden brug af rengøringsmidler. 
Ovnens teleskopskinner og plader er ligeledes 
specialdesignet til rengøring med pyrolyse.

Nu hjælper ovnen dig med at lave mad som en professionel kok eller bage 
som en professionel bager. Ovnen giver dig de bedste råd i forhold til 

det, du sætter ind, så du får det perfekte resultat gang efter gang. 

BOSCH

 Det giver 
et perfekt resultat 

hver gang

SERIE 8-OVNENE GØR ALLE TIL BEDRE KOKKE
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Bosch forenkler 
hverdagen

Vandbeholderen er på 1 liter, og en 
indikator viser konstant, hvor meget 
vand der er klar til brug. Montering 
i højskab gør det let at betjene 
indbygningsovnen.

Placering af ovnen i et højskab 
giver en god arbejdshøjde og gør 
det meget lettere at følge med i 
tilberedningen af maden. Bosch 
8-ovnene gør det endnu nemmere 
at lave mad med programmer, som 
tilpasses enhver ret – helt af sig 
selv. Det lækre design med rene 
linjer giver et eksklusivt og rent 
udtryk. 
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Denne klasse består af produkter, som 
virkelig giver meget for pengene. Lidt 
flere funktioner, som opfylder dine og 
familiens personlige ønsker og behov, 
og et robust design, der tåler daglig 
brug.

Dette er produkter med moderne 
funktioner, som dækker flere behov 
og ønsker. En investering 
i funktionalitet, kvalitet og design til 
dig, der holder af at lave mad.

Her finder du produkterne, som fører an 
i udviklingen med de seneste 
teknologiske løsninger og det mest 
moderne design. Som skabt til dig, 
der gerne vil imponere i køkkenet, være  
på forkant og have det bedste og det 
lækreste.

SOLID 
Funktionelt og økonomisk

EKSTRA 
Flere muligheder og 
en nemmere hverdag

DELUXE 
Lækkert, kreativt, gourmet

Bosch. Integreret multifunktionsovn fra Bosch 
med 8 stegefunktioner, XXL-kapacitet og 
indbygget stegetermometer. Ovnvolumen på 
66 liter. HBG341150S

Bosch. Integreret multifunktionsovn med 
13 funktioner. Ovnen, som gør madlavning 
meget lettere. Integreret stegetermometer, 
pyrolyserengøring. Ovnvolumen på 71 liter. 
HBG676ES1/W1/B1

Bosch. Tre ovne i en. Indbygningsovn med 
PerfectBake, PerfectRoast, mikro- og 
dampfunktion: perfekte og sprøde resultater, 
selv om du har travlt. Pyrolyserengøring. 
Ovnvolumen på 67 liter. HNG6764S1

Bosch. 60 cm induktion som gør det muligt at 
sammenkoble to zoner til én stor kogezone. 
PowerManagement-funktion gør det muligt at 
begrænse kogepladens effekt. PIT631F17E

Bosch. 60 cm induktionsplade med to store 
FlexInduction-zoner, som giver dig stor frihed 
ved madlavning. PIV675F17E

Bosch. Stor 90 cm induktionsplade med 
brugervenlig touch-betjening og stor fleksibel 
zone. Booster på alle zoner, stegesensor og 
pausefunktion. PIN875N27E

Nyhed

Nyhed
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Bosch. 60 cm væghængt emhætte i børstet 
stål. Til udluftning og recirkulation. Kapacitet 
600 m3/t, maks. støjniveau 67 dB.  
LED-belysning. DWB068E59

Bosch. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A++, 14 kuverter, 46 dB, 
4 programmer og 4 temperaturer.
SBE50M00EU

Bosch. 90 cm væghængt emhætte til udluftning 
eller recirkulation. 5 hastigheder med en maks. 
kapacitet på 810 m3/t. Maks. 66 dB. 
LED-belysning. DWB091E51

Bosch. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+++, 14 kuverter, 44 dB, 
6 programmer, 5 temperaturer. SBV68N60EU

Siemens. Integreret kombiskab. 177 cm, 
energiklasse A++, køl 209 l, frys 63 l, 38 dB. 
KIV87VF30

Bosch. Varmeskuffe med enkle åbne- og 
lukkefunktioner samt teleskop, 4-trins 
temperaturregulering fra ca. 30-80° C. 
Maks. antal espressokopper 64 stk. 
eller 12 tallerkener. Brugsområder: - hævning 
af gærdej - optøning af madvarer - holde mad 
varm - forvarmning af service - 
langtidsstegning. B IC630NS1

Bosch. Integreret opvaskemaskine, som er 
meget støjsvag. Med Zeolite-tørreteknologi og 
grebsfri åbning. Kurvesystemet har stor 
fleksibilitet og kapacitet. Energiklasse 
A+++, 14 kuverter, 42 dB, 8 programmer, 
7 temperaturer. SBE88TD02E

Bosch. Integreret køleskab og topmodel på 
178 cm med VitaFresh for bedre opbevaring af 
ferskvarer. Nettovolumen på 306 liter, 
energiklasse A++, elektronisk termostat, 
blæser og superkøl. Indbygget LED-lys giver et 
godt overblik. KIF42P60
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Siemens-kompaktovn.  
Kompakt indbygningsovn i IQ700-serien 
med mikrofunktioner på 45 liter. 
6 stegefunktioner. Siemens CookControl 
for et perfekt resultat. CM633GBW1

Vi bliver stadig mere bevidste om, hvad vi spiser, og vi bruger stadig mere tid på 
at snakke om mad, se på mad og lave mad. Nu punkterer vi en gang 

for alle myten om, at det skal tage lang tid at lave god mad.

Et køkken, hvor 
slow food går hurtigt

Siemens indbygningsovn. Ovn i iQ700-serien med 
71 liter ovnvolumen, 8 stegefunktioner og smarte 
funktioner som 4D-varmluft, der forenkler madlavningen. 
Katalytisk rengøring. HB632GCW1S

Væghængt emhætte fra Siemens. Kraftfuld emhætte i en 
kombination af børstet stål og glas på 60 cm. Den høje 
kapacitet eliminerer stegeos. Automatisk tilbagestilling efter 
intensivtrin og automatisk tilbagestilling efter 6 minutter. 
690 m3/t. Maks. 46 dB. Til recirkulation og udluftning.  
LED-belysning. LC68GA542

HVIDE hvidevarer  
er lækre i et hvidt 

køkken, fordi de ikke 
bryder, men derimod 

skaber sammenhæng i 
indretningen.
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Siemens IQ700-serien

Siemens. Induktionsplade. 60 cm induktionsplade 
med to stegezoner og en fleksibel kogezone. 
Kombizonen kan anvendes i tre tilstande, 
til traditionel madlavning og brofunktion. Betjening 
med touch-skyder, som gør det nemt at springe til 
det ønskede effektniveau. EH631FT17E

Siemens. Med denne kompakte indbygningsovn fra 
Siemens kan du tilberede smagfuld og næringsrig 
mad ved hjælp af damp. Kompaktovn: 38 liter. 
Dampfunktion og automatiske programmer. 
CD634GBS1

Siemens. Induktionsplade. 80 cm ComfortDesign-
induktionsplade med tre zoner og en brugervenlig 
Flexizone. Smart timer med pausefunktion og 
booster på alle zoner. Kogepladen er forsynet med 
2-trins restvarmeindikator på hver zone og 
automatisk sikkerhedsafbrydelse. Det gør den til et 
sikkert valg for børnefamilier. EH875MP17E

Siemens. Induktionsplade. 80 cm induktionsplade 
med Stegesensor Plus for bedre resultat og 
boostfunktion på alle zoner for en hurtigere start. 
En varmezone i midten. Brugervenlig 
PowerManagement-funktion gør det muligt at 
kontrollere effekten. EH875MC21X

Siemens. Integreret klassisk mikrobølgeovn med 
5 effektniveauer og moderne teknologi. 
Volumen på 21 l. LED-belysning. BF634LGS1

Siemens. Automatisk kaffemaskine til indbygning 
med oneTouch-funktion. Varmesystemet sikrer 
hurtig opvarmning, og kaffemaskinen er klar til brug i 
løbet af meget kort tid. Syv færdigindstillede 
kaffedrikke og mulighed for at lave otte individuelle 
kaffedrikke. Vandpumpe med 19 bar tryk, 2,4 liter 
vandbeholder. CT636LES1

Siemens. Indbygningsovn med 8 stegefunktioner. 
4D hotAir: fleksibelt valg af bageniveau – og altid et 
godt resultat. Ovnvolumen 71 liter. Energiklasse A+. 
HB632GCS1S

Siemens. Elegant stegeovn til indbygning med 
pyrolyse-selvrens og teleskopudtræk. Energiklasse 
A. HB74AR554E

Den nye iQ700-serie af indbygningsprodukter laver god mad med perfekt resultat dobbelt så hurtigt, som det 
normalt tager. Nu præsenterer vi ny og innovativ teknologi til køkkenet, som hjælper dig med at få mere tid til overs. 

Så kan du spise dejlige, veltilberedte råvarer hver eneste dag. Med den nye iQ700-indbygningsserie fra Siemens 
får dit køkken det nyeste inden for stilren, moderne og tidløst design med innovativ teknologi. Da produkterne 

harmoniserer optimalt med hinanden, kan du placere dem, lige som du vil. iQ700-serien fås også i hvidt.

Siemens. Denne indbygningsovn fra Siemens giver 
en høj nettovolumen, mange stegefunktioner og 
smarte funktioner, som forenkler madlavningen. Lav 
mad som de professionelle med integreret 
stegetermometer. HB632GCW1S



Hvidevarer fra

140  |  Se hele vores sortiment på epoq.dk

Du tager ingredienserne ud af køleskabet lige så friske, 
som hvis de blev købt i går, selv om du købte ind i forrige 
uge. Du lader dig inspirere af kokkene, laver mad med en 
kombination af damp og varme og tilbereder lækre retter 
med et enkelt tryk på en knap. Gryder, pander, kopper og 
bestik, som du har brugt, sætter du i opvaskemaskinen 
helt uden problemer – du har samme plads og fleksibilitet 

som i et restaurantkøkken. Og når det er tid til at vaske tøj, 
oplever du en glæde ved vaskemaskinen og tørretumble-
ren, som husker dine favoritprogrammer og kun bruger det, 
der er nødvendigt, med samme gode resultat. Desuden har 
du programmer, som reducerer strygetiderne til det halve. 
Udnyt vores professionelle viden og erfaring i dit eget hjem 
med serien Inspiration. Du vil opdage, at alle hjælpemidler-
ne er intuitive og nemme at bruge. 

I 90 år har vi udviklet og leveret udstyr til verdens mest 
prestigefyldte restauranter og vaskerier. Vi er den eneste 
globale producent med et komplet udvalg af køkkenudstyr 
til både hjemmet og professionel brug. 
 
VORES UNIKKE VIDEN HAR GIVET OS MULIGHED FOR  
AT UDVIKLE SERIEN ELECTROLUX INSPIRATION. 
Alle funktioner testes og udvikles sammen med de profes-
sionelle. Nu er det din tur til at udforske mulighederne. Alt fra 
Electrolux er gennemtænkt med rene arkitektoniske linjer 
og bløde former. Det er moderne arkitektur med tidløst pro-
duktdesign, udmærket funktionalitet og brugervenlighed.

En moderne livsstil  
– tænk om, tænk nyt

Find den kombination af produkter, der passer til dit hjem og dit behov. Alt fra 
Electrolux passer perfekt sammen, så du får garanteret et hjem med stilren 

og sober stil med funktioner, som gør hverdagen endnu mere effektiv. 

THOMAS JOHANSSON, DESIGNCHEF I ELECTROLUX

Det er udmærket 
funktionalitet og 
nemt at bruge.

Electrolux. Integreret ovn med kombination af damp og varmluft, som giver dig 
det saftigste resultat. Vær din egen mesterkok. Ovnvolumen på 73 liter. 
100 forhåndsdefinerede programmer, som alle garanterer et perfekt 
stegeresultat. Den ekstra store UltraFanPlus-ventilator sikrer en jævn temperatur i 
hele ovnrummet. OOS700NX

Electrolux. 78 cm induktionsplade med fleksible kogezoner med touchbetjening 
og timer samt opkogningsautomatik. Facetslebne kanter. 
Mål: B: 78 D: 52 cm. EHX8565FOK
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Electrolux. Kompakt indbygningsovn med mikrofunktion, varmluft og grill. 
Mikrofunktion med 1.000 watt effekt. Med de smarte automatiske 
programmer kan du tilberede de fleste retter. EVY7800AOX

Electrolux. Integreret varmeskuffe til montering under stegeovn eller 
kompaktovn. Forvarm tallerkenerne, inden du skal servere, eller hold retterne 
varme. Varmeskuffen er også et smart sted at lade dejen hæve eller optø frosne 
madvarer. Den glider helt ud takket være de smarte teleskopskinner, og på 
indersiden har skuffen en skridsikker måtte, som holder indholdet sikkert på 
plads. EED14700OX 

Electrolux. Fuldautomatisk espressomaskine, som laver kaffe af kaffebønner eller færdigmalet kaffe. 
Multikopfunktionen gør det muligt at lave to kopper samtidigt. Du kan også selv vælge kaffestyrke, 
kaffemængde og vandtemperatur. EBC54514OX

Multikop-
funk tionen gør 

det muligt at lave 
to kopper 
 samtidigt.  
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Denne klasse består af produkter, som 
virkelig giver meget for pengene. Lidt 
flere funktioner, som opfylder dine og 
familiens personlige ønsker og behov, 
og et robust design, der tåler daglig 
brug.

Dette er produkter med moderne 
funktioner, som dækker flere behov 
og ønsker. En investering 
i funktionalitet, kvalitet og design til 
dig, der holder af at lave mad.

Her finder du produkterne, som fører an i 
udviklingen med de seneste teknologiske 
løsninger og det mest moderne design. 
Som skabt til dig, der gerne vil imponere i 
køkkenet, være på forkant og have det 
bedste og det lækreste.

SOLID 
Funktionelt og økonomisk

EKSTRA 
Flere muligheder og 
en nemmere hverdag

DELUXE 
Lækkert, kreativt, gourmet

Electrolux. Steg og bag som en ægte kok med 
denne integrerede stegeovn. Den giver en 
række smarte funktioner såsom integreret 
stegetermometer. Ovnvolumen: 71 liter. 
Katalytisk rengøring. OOC500NX

Electrolux. Integreret stegeovn med 
multifunktionsovn med 8 funktioner. 
Det integrerede stegetermometer slukkes 
automatisk, når den indstillede 
kernetemperatur er opnået. Katalytisk 
selvrengøring. EOA5541AOK

Electrolux. Integreret kombistegeovn med 
damp. Multifunktionsovn med 9 funktioner og 
damp. Det integrerede stegetermometer slukkes 
automatisk, når den indstillede kernetemperatur 
er opnået. Pyrolyserengøring. OOS600NX 

Electrolux. 60 cm induktionsplade med 
booster på 2 zoner. Touchbetjening. HOI620S

Electrolux. 71 cm induktionsplade med  
2 zoner og en flexizone. Booster på alle 
zonerne. Touchbetjening med skyder. 
HHB730FHK

Electrolux. Integreret kompaktovn med 
traditionelt komfur og mikrobølgeovn. 
Automatiske programmer gør det nemt at løfte 
madlavningen til nye højder. Ovnvolumen 
43 liter. OCB450NX
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Electrolux. 90 cm væghængt emhætte til 
udluftning og recirkulation. 3 hastigheder med 
en maks. kapacitet på 351 m3/t. Vaskbart filter. 
Halogenbelysning. EFC950X

Electrolux. 45 cm integreret opvaskemaskine, 
5 programmer og 4 temperaturer. 9 kuverter, 
energiklasse A+, 47 dB. ESL4500LO

Electrolux. Integreret kombiskab med en speciel 
lavtemperatursektion, som er koldere og velegnet 
til opbevaring af frisk fisk og kød. Forsynet med 
FrostFree-system, så den aldrig rimer til. Døralarm. 
LED-belysning. 177 cm. Køl: 200 l, frys 63 l. 
Energiklasse A++. 39 dB. ENN2854COW

Electrolux. 60 cm væghængt emhætte til 
recirkulation og udluftning med en maks. 
kapacitet på 631 m3/t. Maks. dB på 70. 
Fås i sort, stål og hvidt. EFC60400K

Electrolux. 60 cm integreret opvaskemaskine 
med 5 programmer og 4 temperaturer. 
TimeManager for tidsindstillet vask og 
indikatorlampe, som viser resterende vasketid, 
samt når vasken er færdig. 13 kuverter. 
Energiklasse A++, 45 dB. ESL5331LO

Electrolux. 71 cm induktionsplade med fire zoner, 
heraf to med Flexibridge, hvor kogezonerne 
automatisk tilpasser sig grydens eller 
stegepandens størrelse. Booster på alle zonerne. 
Slidestyring på betjeningspanelet. HHX750FHK

Electrolux. Integreret køleskab på 294 liter.
De tre store NaturaFresh-skuffer har en lavere 
temperatur end resten af skabet, tæt på 0° C. 
Dette er den bedste temperatur til opbevaring 
af fisk og kød. MultiFlow er et avanceret system, 
som sikrer 360° luftcirkulation mellem hver 
hylde. Døralarm. Energiklasse A++, 177 cm 
højde. ERG3094AOW

Electrolux. Integreret fryseskab på 208 liter. 
5 skuffer og 2 hylder. FrostFree-systemet 
forhindrer, at skabet rimer til. Døralarm. 
Energiklasse A++, 177 cm højde. EUN2244AOW

Electrolux. Integreret køleskab på 319 liter. Stor 
skuffe til frugt og grønt. FreeStore-systemet justerer 
automatisk både temperatur og fugtighed, 
så opbevaringsforholdene er de samme, uanset 
hvor i skabet du placerer maden. Døralarm, 
energiklasse A+, 177 cm højde. ERN3212AOW
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Samsungs Chef Collection er en helt ny køkkenserie, som er udviklet i samarbejde med 
stjernekokke for at give svar på, hvordan man bedst tilbereder og opbevarer råvarer. Dette 

gør køkkenet til rummet, hvor moderne design og teknologi mødes på en naturlig måde. 

Samsung gør 
det nemt for dig

Samsung Chef Collection. Integreret kombiovn med damp, innovativ teknologi og 
funktioner, der er inspireret af brugsmønsteret fra de professionelle kokke. Steg 
flere og forskellige retter i flere højder samtidigt. Med Gourmet 
Vapour-teknologien kan du introducere brugen af damp i traditionel madlavning. 
80 automatiske programmer. Alle indstillinger såsom temperatur, tid og 
stegefunktion vælges automatisk ud fra, hvilken type mad du skal tilberede. 
Integreret stegetermometer. Damprengøring. Ovnvolumen på 73 liter. 
NV73J9770RS

Samsung. 45 cm integreret mikrobølgeovn med tredobbelt 
distributionssystem for jævnere opvarmning. Volumen: 
50 liter. Mikroeffekt på 900 watt. NQ50H7235AS

4,6” LCD display giver god oversigt over 
tilberedningsprocessen. Du kan  

fjernstyre processen via app  
på din smartphone.

VORES MEST INNOVATIVE OVN TIL DATO
Det bedste brød og den bedste søndagssteg kræver 
rigtig og nøjagtig temperaturstyring. Vi har også en 
dampassistance, som giver dine madretter en herlig 
overflade og gør dem saftige indeni. 

Indbygget stegetermometer, mulighed for at styre 
temperatur og stegetid med telefonen via WiFi, samt 
automatisk rengøring – så er det svært at klare sig 
uden denne ovn. 

ELEGANT INDUKTIONSPLADE MED INTUITIV 
BETJENING
Et godt resultat er, når det er sjovt, inspirerende 
og forudsigeligt. Det får du med vores nye serie af 
induktionsplader, fordi den har innovativ teknologi og 
nøjagtig varmeregulering ud over, at den er flot at se på. 

Induktionspladerne sikrer smart og fleksibel 
madlavning ved hjælp af virtuelle flammer, og du kan 
slå to kogezoner sammen til én stor. En pauseknap 
sætter alle kogezonerne i hviletilstand, hvis du må 
forlade kogepladen. Alle de nævnte funktioner gør 
oplevelsen af at lave mad endnu bedre. 

KØL OG FRYS – EN FØRSTEKLASSES KOMBINATION
Vi har udviklet en teknologi, som sikrer køling, 
luftfugtighed og plads. Alt sammen for at bevare 
råvarernes smag, udseende og friskhed. 

Desuden har Samsung udviklet en funktion, der 
sikrer minimal temperaturvariation, høj luftfugtighed, 
som giver god smag og bedre konsistens, samt en 
zone, som altid er to grader koldere end de andre, 
til opbevaring af kød og fisk. Alt sammen for at give 
maden og råvarerne de mest optimale forhold under 
opbevaring. 
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Samsung. En moderne varmeskuffe er det perfekte 
tilbehør til køkkenet. Du kan varme tallerkener op på 
forhånd eller holde maden varm, når du skal lave 
flere retter. Push to Pull-dør. NL20J7100WB

Samsung. Fritstående køleskab som passer perfekt til en 60 cm dyb niche. 
MultiFlow: Åbninger i hver hylde betyder, at kold luft fordeles hurtigt og jævnt 
i hele skabet. Dette holder maden frisk over en længere periode. Chef  
Zone-skuffer holder en lidt lavere temperatur, som betyder, at kød og fisk 
bevarer friskheden længere. Twin Cooling Plus: Separat luftcirkulation 
i frysedel og køledel forhindrer, at lugte overføres, og bevarer den rigtige 
luftfugtighed i alle zonerne. No Frost i fryser forhindrer rim. Lækker  
LED-belysning for et godt oplyst køleskab. Køledel 240 l, frysedel 110 l. 
Energiklasse A++. 201 cm højt. 10 års kompressorgaranti. RB36J8897S4

Samsung. 90 cm skråstillet væghængt emhætte i lækkert design. Luftstrøm og 
belysning styres med en håndbevægelse. Maks. kapacitet på 700 m3/t. Maks. 
72 dB. LED-belysning. NK86NOV9MSRA 

Samsung. 80 cm induktionsplade med 
elektromagnetisk felt, som genererer varme 
direkte til gryden eller stegepanden.  
LED-dioder oplyser grydens bund for at 
simulere levende flammer. Dette giver et 
eksklusivt udseende samtidig med, at det viser 
temperaturen for hver kogezone. 2 zoner og en 
stor flexizone. NZ84J9770EK

Aftagelig magnetisk kontrolknap. 
Den tilhørende magnetiske 

kontrolknap giver større præcision 
i temperaturreguleringen. 
Den er desuden aftagelig 

for nem rengøring.
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”Immer besser” – tysk for ”altid bedre” – er Mieles firmafilosofi. Det 
betyder, at de altid skal være bedre end forrige gang og altid skal være 

bedre end de andre. Vælger du Miele, gør du et godt valg. 

Altid bedre med Miele 

Miele kogeplade. 78 cm induktionsplade med højkvalitetsglas og elegant 
ramme i rustfrit stål. 4 stegezoner. Booster-funktion sikrer meget hurtigt 
opkog.  Hurtig og intuitiv touch-betjening gør det nemt at vælge det ønskede 
effektniveau. KM6118

Miele-indbygningsovn. Ekstra stor stegeovn på 76 liter med mulighed for at 
tilberede flere retter i forskellige niveauer samtidigt. 7 forskellige 
stegefunktioner. Pyrolyserengøring. H2561BP

Miele mikrobølgeovn. Mikrobølgeovn til indbygning med automatiske 
programmer, som tilpasser effekt og stegetid automatisk. Ved 
kombinationsdrift steges og brunes retten samtidigt for et bedre resultat. Det 
er muligt at ændre programmerne til dine egne indstillinger. M6032SC

Dette er meget bevidst fra Mieles side med minimalt 
energiforbrug og perfekt funktion, hvad enten det er 
i køkkenet, når der vaskes eller når der støvsuges. 

OG DET SKAL VÆRE NEMT OG SJOVT. 
Sensortaster, touchdisplay eller drejeknapper 
sørger for intuitiv brug, og der findes en række 
automatikprogrammer, som gør arbejdet endnu 
nemmere.

Klare linjer og tidløs elegance passer ind i ethvert 
køkken. Miele skal ikke bryde indretningen op, men 
derimod blende ind som et naturligt element. 

Det er en unikt mangfoldighed af stilfuldt design og 
forskellige farvemuligheder, og alle produkterne er 
tilpasset hinandens design. Det betyder, at du altid kan 
finde et Miele-produkt, der passer til dig, uanset hvilken 
indretningsstil du har. 
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ContourLine har en selvbevidst karakter. Her aner man den teknologi, der ligger 
bag – professionalitet og lidenskab for madlavning står i forgrunden. Samtidigt 
signalerer det pålidelighed: Det massive håndtag er en del af en solid ramme 
med ægte materialer og bevist struktur, som understreger produktets kvalitet

Miele ContourLine

Miele. Multifunktionsovn med høj kapacitet på 
76 liter, som giver dig mulighed for at tilberede mad i 
fem højder. Moisture Plus-funktion tilsætter den 
præcise mængde fugt for at sikre et perfekt stegere-
sultat. Ovnen har en smudsafvisende overflade. 
H6160BP

Miele. Kombidampovn med XL-ovnrum på 48 liter. 
Komplet dampkoger med multisteam-
dampteknologi for et perfekt resultat. Touchpanel, 
som er nemt at betjene. DGC6500

Miele. Integreret køleskab med 334 liter volumen. 
Dynamisk køling, LED-belysning og akustisk alarm, 
som udløses, hvis døren er åben for lang tid. 177 cm 
højt. Energiklasse A++. K37222iD

Miele. Fuldintegreret opvaskemaskine med høj 
kapacitet, intuitiv drift og lavt energiforbrug, 
energiklasse A++, 6 programmer og 4 temperaturer. 
14 kuverter. 46 dB. G4960SCVI

Miele. Varmeskuffe med flere funktioner, end du 
tror: varmholdning og tilberedning af mad, 
forvarmning af kopper og service samt hævning af 
boller. Temperaturregulering fra 40 til 85 °C med 
timerfunktion. Opvarmning af service til seks 
personer. ESW6214

Miele. 76,4 cm bred. Induktionsplade med 
PowerFlex-kogeområde for maksimal fleksibilitet og 
effekt. Twinbooster for hurtigere opkogning i en travl 
hverdag. KM6347

Miele. Fuldintegreret opvaskemaskine med intuitiv 
drift og lavt energiforbrug. Auto Open-funktion åbner 
automatisk døren, når vasken er færdig. 
Restindikator, energiklasse  A++, 14 kuverter, 
7 programmer, 4 temperaturer og 44 dB. G6265SCVI

Miele. Indbygningskaffemaskine med Nespresso-
system for ukompliceret komfort og nydelse i 
kapselform. Serverer fem forskellige 
kaffespecialiteter. Op til 10 individuelle 
brugerprofiler giver en personlig kaffeoplevelse. 
Varm mælk eller cremet mælkeskum fyldes direkte i 
koppen, glasset eller den separate kande. Nem at 
rengøre. CVA6431



Hårde 
hvidevarer

Vælg køleskab efter dit behov, før du vælger indretning 
af køleskabet. Det holder madvarerne kolde og lader 

dig fremtrylle de lækreste retter. Selv om køkkenet er et 
energikrævende rum, bruger de nye hvidevarer mindre og 
mindre strøm. Det skåner både pengepungen og miljøet. 
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Liebherr. Rummelig frysesektion med NoFrost, 
der giver bedre luftcirkulation. Producerer 1,3 kg 
isterninger i døgnet. Det er en løsning, der egner sig 
fortrinligt til store husholdninger, der også lægger 
vægt på godt design. Mål: H: 204 D: 66 B: 91 cm. 
CBNES6256

Samsung. Side-by-side-løsning i elegant design 
med nyt Food ShowCase-koncept med nem adgang 
til de mest brugte madvarer. Energiklasse A++.  
Mål: H: 177 D: 75 B: 91,2 cm. RH57H90607H

Hotpoint-kombiskab. Quadrio er en elegant 70 cm 
kombiløsning med 2 køleskabsdøre og 1 dør til 
frysedelen, som er placeret nederst. Energiklasse A+. 
Mål: H: 195 D: 76 B: 70 cm. E3DAAW.

Samsung. Elegant skab med langsgående håndtag, 
indvendig LED-belysning. NoFrost, døralarm. 
Serveringsluge i døren sikrer lettere adgang til kolde 
drikke. Mål: H: 179 D: 71,2 B: 91,2 cm. RS7778FHCSR. 
Fås også i hvid RS7778FHCWW og sort RS7778FHCBC.

Samsung. Elegant side-by-side-skab med 
langsgående greb, indvendig LED-belysning og lavt 
energiforbrug. Mål: H: 178,9 D: 73,4 B: 91,2 cm. 
RS7567THCSP. Fås også i hvid RS7567THCWW.

Side-by-side

 A+ 302 148 42 

A-G

 A+ 361 171 39 

A-G

 A++ 359 184 39 

A-G

 A+ 434 364 44 

A-G

 A++ 394 176 39 

A-G

 A+ 396 124 44 

A-G

En ud af seks smider mad ud, fordi det er opbevaret 
forkert, og hver fjerde indkøbspose ryger direkte i 
skraldespanden. Det vil sige ca. 260.000 ton årligt 
eller næsten 50 kg pr. person. Et godt køleskab 
og korrekt placering af maden kan begrænse 
madspildet væsentligt.

Flere af de nye køleskabe er udstyret med funktioner 
såsom særligt egnede skuffer til opbevaring af frugt og 
grøntsager, hvilket bidrager til at begrænse madspild. 
Luftfugtigheden i skuffen kan reguleres, så du undgår, 
at letfordærvelige frugter og grønsager tørrer ud.

Frugt og grønt er blandt de varer, der smides mest 
ud af. Fersk fisk, fars, rå pølser og kylling er også 
eksempler på madvarer, som stiller høje krav til 
opbevaring og temperatur.

Valg af det rigtige køleskab og korrekt opbevaring af 
madvarerne kan forlænge holdbarheden betydeligt. 
Spørg os om hjælp til at finde det køleskab, der dækker 
dit behov. 

2°

4°

0°

-2°

Samsung. Samsung French Door er et unikt kombiskab 
med elegant og rent design. NoFrost: Cirkulerende 
kold luft opsamler fugtigheden, der fordamper, og 
dermed forhindres rimdannelse - og det begrænser 
samtidig rengørringen. Mål: H: 178 D: 78 B: 91 cm. 
RFG23UERS1

Ost, kødpålæg, 
æg og juice.

Syltetøj, leverpostej, makrel 
i tomat, åbnet konserves, 
rødbeder og syltede agurker.

Mælk, creme fraiche, 
yoghurt, smør, æg og 
kødpålæg. Grøntsager i 
nederste skuffe.

Kylling, fars, fisk og 
letfordærvelig mad.

I døren: 
Sodavand, vand, 
ketchup, sennep, 

sojasovs 
og lignende.

Det rigtige køleskab 
reducerer madspild
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Whirlpool. NoFrost. 6th Sense Fresh 
Control hjælper dig med at forlænge 
madens holdbarhed. Med NoFrost-
teknologien slipper du for at tænke på 
afrimning. LED-belysning BSNF8152OX. 
Fås også i hvid BSNF8152W.

Samsung. Dette kombiskab giver dig 
smarte funktioner som MultiFlow-
luftcirkulation og en praktisk 
ferskvarezone, der holder kød, fisk og 
andre ferskvarer friske i længere tid. 
185 cm, NoFrost. RB34J3515SS

LG. Fritstående kombiskab fra LG med 
høj nettovolumen, støjsvag drift, 
NoFrost og Multiflow. GBB539PZCZB. 
Fås også i hvid GBB539SWCZB. 

Electrolux. Med smarte funktioner og 
et moderne udseende med display 
i døren giver dette kombiskab fra 
Electrolux dig praktisk opbevaring af 
mad i mange år. 200 cm. NoFrost. 
EN3889MFX

Hotpoint. Integreret kombiskab fra 
Hotpoint med Active Oxygen-teknologi, 
som forlænger holdbarheden på en 
række madvarer. 85 cm. BCB33AAAFC

Liebherr, integreret kombiskab. 
Integreret fryseskab fra Liebherr 
med otte plastskuffer til praktisk 
opbevaring af frossen mad. 177 cm. 
BioFresh. ICBN3356

Liebherr, integreret kombiskab. 
Køle-/fryseskab, der kan integreres, 
PremiumPlus, BioFresh, NoFrost, 
DuoCooling, IceMaker og  
TelescopicRails. 203 cm. BioFresh, 
fryseskuffer. ECBN6156

Electrolux. Med smarte funktioner og 
et moderne udseende med display i 
døren giver dette kombiskab fra 
Electrolux dig praktisk opbevaring af 
mad i mange år. NoFrost 184,5 cm. 
Fås også i hvid. EN3454MFX 

Samsung. Dette kombiskab fra 
Samsung forlænger holdbarheden af 
al den gode mad, du køber ind, uanset 
om det er kød, fisk eller grøntsager. 
Få direkte adgang til gode råvarer ved 
madlavning, og opnå mindre 
madspild. 201 cm, NoFrost. Fås også 
i hvid. RB41J7335SREF

Electrolux. Integreret kombiskab 
med indvendig LED-belysning. 
Energiklasse A++. 177cm. FrostFree. 
ENN2854COW

Miele. Integreret kombiskab med 
DynaCool og hurtig indfrysning, 
der giver mulighed for bedre 
madopbevaring. Energiklasse A++. 
177 cm. KDN37132ID

Bosch. Integreret kombiskab med 
FreshSense-teknologi, som holder 
temperaturen på et konstant niveau. 
Det sikrer perfekte forhold for 
opbevaring af alle typer mad. 177 cm. 
KIV87VF30

Integrerede kombiskabeKombiskab

Kombiskab

 A++ 222 94 42 

A-G

 A++ 217 91 40 

A-G

 A++ 257 98 39 

A-G

 A++ 288 130 39 

A-G

 A++ 242 92 43 

A-G

 A++ 251 92 41 

A-G

 A++ 245 54 39 

A-G

 A++ 233 63 39 

A-G

 A++ 233 58 38 

A-G

 A++ 227 63 38 

A-G

 A++ 233 63 39 

A-G

 A++ 410 114 42 

A-G
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Integreret køleskab Integreret fryseskab

Gram. Integreret køleskab, som giver 
dig plads nok til opbevaring af afkølet 
mad. 177 cm. KSI331591 

Gram. Integreret køleskab med 82 cm 
højde, som passer perfekt til 
placering under køkkenbordet. Et 
godt valg til små husholdninger med 
begrænset plads. KSU313650

Bosch. Integreret fryseskab med høj 
kapacitet og lavt energiforbrug. 
177,2 cm. GIN38P60

Liebherr. Avanceret integreret 
køleskab med BioFresh-teknologi og 
indvendig LED-belysning. 177,2 cm. 
IKB355020

Cylinda. Integreret fryseskab med 
automatisk afrimning og elektronisk 
styret panel. Skabet har praktiske 
skuffer og rum samt en ”big box” 
beregnet til større madvarer. 
Fryseskabet har et elektronisk  
LED-panel. FI6177N

Hotpoint. Integreret fryseskab med 
NoFrost-teknologi og indvendigt 
temperaturdisplay. 177,2 cm. 
BF3022NF

Electrolux. Elegant fryseskab fra 
Electrolux med DrinksChill-funktion 
og automatisk afrimning. 177 cm. 
EUX2243AOX

Integreret køl- og fryseskab

5 års
Garanti

5 års
Garanti

Bosch. Integreret køleskab med 
elektronisk berøringspanel og 
avanceret HydroFresh-skuffe, 
som forlænger holdbarheden på 
ferskvarer. 122,1cm. KIR41AF30

A+ 128 39

A-G

A+ 310 41

A-G

Electrolux. Integreret køleskab med 
smart FreeStore-teknologi for mere 
fleksibel opbevaring. 177 cm. 
ERN3213AOW

5 års
Garanti

A+ 319 33

A-G

A++ 214 33

A-G

Liebherr. Avanceret integreret 
køleskab med BioFresh-teknologi og 
indvendig LED-belysning. 177,2 cm. 
IKB355020

5 års
Garanti

A++ 308 38

A-G

A++ 196 42

A-G

A++ 208 40

A-G

A++ 210 38

A-G

A++ 190 42

A-G

A++ 213 40

A-G



Vinkølere

152  |  Se hele vores sortiment på epoq.dk

Sådan opbevarer 
du vinen korrekt!
Den rigtige temperatur er vigtig, for at vinen skal 
vise sig fra sin bedste side. Kort fortalt bør både 
rød- og hvidvine, som er lette, billige og enkle, 
serveres køligt og dyrere vine med mere kraft og 
koncentration ved op til 18 grader. Alle typer vin, 
som skal lagres i længere tid, bør opbevares ved 
10-12 grader. 

Indbygget vinskab

Indbygget vinskab

Type vin Grader

Hvidvin 8

Rødvin 15

Mousserende vine som Prosecco, Cava og Crémant 6-10

Champagne 11-13

Tørre, lette hvidvine 8-10

Kraftige, dyrere hvidvine 10-12

Rosévin 8-10

De letteste og billigste rødvine 12-14

Middelkraftige rødvine 14-16

Kraftige og garvesyreholdige dyrere rødvine 16-18

Tørre og kraftige vine 14-16

Søde vine, røde og hvide 10-12

Søde og kraftige vine 16-18

Indbygget vinskab
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Temptech. Integreret vinkøler til højskab. Vinskabet 
har én temperaturzone, som kan reguleres mellem 
5 og 18° C . Rustfrit stål med klart UV-beskyttet glas. 
Plads til 24 flasker. Energiklasse C. Mål: H: 45,5 
B: 59,2 D: 55,5 cm. VWC24SS

Norcool. Cave40. Integreret 
vinkøler til montering under 
bord, med sort ramme og tonet 
UV-beskyttet glas. En tempera-
turzone med plads til 40 flasker. 
Mulighed for temperaturer 
mellem 8 og 15° C. Energi-
klasse A. Mål: H: 89,5 B: 59,9 
D: 54,6 cm. 12400110

Temptech. Skab til indbygning under bord eller 
fritstående. To zoner. Plads til 47 flasker og indvendig 
LED-belysning. Energiklasse C.
Mål: H: 87 B: 59,5 D: 59,5 cm. VWCR46DS

Liebherr. Stor integreret vinkøler i rustfrit 
stål til højskab. To temperaturzoner med 
plads til 64 flasker. Regulerbar 
ventilation. Energiklasse A. Mål: H: 122,5 
B: 56 D: 60 cm. WTEES2053-23001

Liebherr. Integreret vinkøler til montering under 
bord, med sort og klart glas. To temperaturzoner. 
Automatisk afrimning. Plads til 34 flasker. Fem hylder, 
heraf tre med teleskopskinner. Energiklasse A. 
Mål: H: 87 B: 60 cm D: min. 55 cm. UWT1682 

Norcool. Vinkøler til montering 
under bord. Sorte kanter med 
tonet UV-beskyttet glas. To tem-
peraturzoner. Plads til 16 flasker. 
Døralarm. Energiklasse: A+ 
Mål: H: 84,6 B: 29,5 D: 56,7 cm. 
CAVE20BULEFT 

Electrolux. Elegant integreret vinkøler i rustfrit 
stål til højskab. Behandlet til at afvise fingeraf-
tryk og med tonet glas. To temperaturzoner og 
plads til 182 flasker. Energiklasse A. Mål: H: 177,2 
B: 54 D: 54 cm. ERW3313AOX 

Temptech. Integreret vinkøler til højskab. Rustfrit 
stål med klart UV-beskyttet glas. To 
temperaturzoner. Plads til 41 flasker. Energiklasse C. 
Mål: H: 88,5 B: 59,5 D: 55,5 cm. WC41DS 

Temptech. 15 cm vinskab til 
indbygning under bord. En zone 
med plads til 7 flasker. LED-
belysning. Fås i stål og sort. 
Mål: H: 87-89 B: 15 D: 52,5 cm. 
VWC7SS.



Emhætte
For at opnå maksimal effekt skal du se på, hvor emhættens motor 
er placeret i forhold til udluftningen. Desuden skal du huske, at jo 

større rummet er, desto højere kapacitet skal emhætten have. 

Emhætten er vigtig for at fjerne mados og dermed 
gøre køkkenet et mere behageligt sted at opholde sig. 
Specielt er det vigtigt i dag, hvor køkkenet er blevet et 

alrum og ikke bare et sted, hvor man laver mad. 

Vælg mellem en emhætte til loftsmontering, en 
frithængende, en til skabsmontering eller måske en, 

som kan hæves eller sænkes.  
Vi har alle typer! 
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Motoren skal placeres så tæt på emhætten som muligt. Der bør være maks. 
to meter rør fra emhætte til motor, og to meter rør fra motor til aftrækket 
ud i fri luft. Anvend så få 90-graders bøjninger på røret som muligt. Mange 
bøjninger giver en dårligere sugekraft. Vælg altid et rør med samme 
diameter som aftræksåbningen på emhætten. Brug plast- eller metalrør 
(og undgå brug af flexslanger).

FIND DEN RIGTIGE SUGEKRAFT
Målet med en emhætte er, at køkkenet holdes fri for os og damp fra 
madlavning, og det stiller krav til emhættens sugestyrke. Ved at finde 
rummets rumfang (længde x bredde x højde målt i meter = dit tal i m3) før 
indkøb af en ny emhætte får du en indikation af, hvor mange kubikmeter 
emhætten skal trække i timen. 

HVOR SKAL EMHÆTTEN PLACERES
Først skal du afgøre, om du vil have en væghængt emhætte eller måske 
en, der sænkes ned fra loftet eller kommer op fra bordet, når der er behov. 
En emhætte monteret i køkkenskabet er det mest diskrete alternativ, mens 
en frithængende emhætte er en anden mulighed, som ofte bruges over 
køkkenøer. 

INTERN ELLER EKSTERN MOTOR, EVENTUELT RECIRKULERET LUFT 
Desuden skal det afgøres, om motoren skal være ekstern eller intern. Vælger 
du sidstnævnte, bliver støjniveauet højere, men du får oftest en bedre 
sugeeffekt. Ved valg af ekstern motor kan den placeres på loftet, taget eller 
i ydermuren, hvilket giver et lavt støjniveau. 

Recirkulation er også en mulighed, hvis det ikke er mulighed for at føre aftræk 
ud. Motoren sidder i hætten, og luften sendes retur efter at have passeret gen-
nem et kulfilter, som kan rengøres og skal udskiftes ca. hvert halve år for at sik-
re den bedst mulige effekt. Du bør reducere brugen af 90-graders bøjninger på 
det rør, som leder luften ud af rummet, da det reducerer sugekraften betydeligt. 

Sådan vælger du 
den rigtige emhætte
TEKST: MARIANNE BLINDHEIM ERIKSEN/STORYGARDEN I SAMARBEJDE MED WITT
FOTO: WITT

TIP! 
Alt dette kan du få hjælp til at bestemme af vores 
eksperter i varehuset. Men det er alligevel en god 
idé, hvis du gør dig nogle tanker om dit behov og 
opmåler dit køkken, inden du kommer ind til os.

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

Placering af emhætter
 
For at sikre den bedst mulige løsning anbefaler vi, at du 
læser de sider, der omhandler valg af emhætte, før du 
køber en ny.

IndbygningLoftemhætter

Ø-emhætter

Bordemhætter

Væghængte emhætter

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016

2015 / 2016
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Emhætter

Emhætten er en af de vigtigste 
komponenter i køkkenet og kan i dag 
fremstå som midtpunktet i køkkenet. 
Køkkenet har udviklet sig fra at være 
et arbejdsrum til et opholdsrum. 

Emhætten er en af de vigtigste 
komponenter i køkkenet, som 
fjerner mados og gør rummet til et 
hyggeligere sted at være sammen. 
Emhætten og dækslet skal tilpasses 
rummets størrelse, indretning og stil. 

I forbindelse med boligforbedring 
bruger vi ofte meget tid på at vælge 
ovn, kogeplade og indretning, før vi 
overvejer emhætten. Vi anbefaler, at 
man starter med at vælge emhætten. 
Vælg fra vores brede sortiment: 
Vi har emhætter til montering i 
loftet, på væggen og i skabet samt 
frithængende modeller.

Væghængt emhætte. Vægmonteret 90 cm 
emhætte i rustfrit stål og glas. Til udluftning og 
recirkulation. Elektronisk styring med trykknapper. 
Effektiv motor med høj kapacitet, 770 m3/t, maks. 
68 dB. Halogenbelysning. EFB90570DX

Witt loftemhætte. Witt 90 cm loftemhætte med en 
kraftig motor på 920 m3/t, maks. 62 dB. 
4 hastigheder. LED-belysning og fjernbetjening. 
Fås i hvid og stål. WSU90W

Siemens. 90 cm væghængt emhætte med glas. 
Til udluftning og recirkulation. Kapacitet på 690 m3/t. 
59 dB. LED-belysning. LC97GB532

Witt loftslampe, hætte. En velkonstrueret og intelligent emhætte er et krav i ethvert køkken. En lækker emhætte med kulfilter til køkkenø. Styres med fjernbetjening. 
Fire hastigheder og en kapacitet på 550 m3/t. Maks. 50 dB. LED-belysning. WS21BL

Thermex. 90 cm elegant væghængt emhætte med 
intuitiv touchbetjening. Stor kapacitet på 
700 m3/t,10 hastigheder. Maks. 59 dB. LED-belysning 
og lavt energiforbrug. Fås også i hvid. 
VERTICAL310BL
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Thermex. Vægmonteret emhætte i rustfrit stål med 
elegante glasdetaljer, 90 cm. Til udluftning og 
recirkulation med en maks. kapacitet på 850 m3/t. 
Maks. 66 dB. LED-belysning. OPTICA662WLED/FLED

Witt. En cylinderformet ø-emhætte i rustfrit stål. 
39 cm i omkreds. Til recirkulation og udluftning med 
4 hastigheder, maks. kapacitet 740 m3/t. Maks. 
61 dB. LED-belysning. Fås også i hvid. Piper W.

Siemens. Nedsænkbar emhætte til montering i 
bord, i rustfrit stål, 90 cm. Til recirkulation med en 
kapacitet på op til 710 m3/t. Maks. 61 dB. Display 
med 7 segmenter, touchbetjening og LED-belysning. 
LD97AA670 

Gorenje. Vægmonteret emhætte i rustfrit stål. 
Til recirkulation og udluftning med en kapacitet på 
657 m3/t og touchbetjening. Maks. kapacitet på 
64 dB og halogenbelysning. DT9545AX

Witt. Innovativ emhætte til indbygning i køkkenbord, 
90 cm kulfilter. Høj kapacitet på 1.000 m3/t, 
4 hastigheder. Kræver ekstern motor. LED-belysning. 
WL90GL

CLEANAIR – EN FRISK REVOLUTION INDEN FOR 
KULFILTRE 
Hvis det ikke er muligt at få en udluftningsløsning, 
kan de fleste emhætter forsynes med kulfilter. I stedet 
for at skifte luften ud, cirkuleres den i rummet og 
renses, når den passerer gennem kulfilteret. CleanAir 
er et godt eksempel på innovationer, som Bosch 
skaber for fremtiden og fremtidens hjem.

ECOSILENCE DRIVE – EFFEKTIV OG STØJSVAG 
Energieffektivitet er vigtigt, når det gælder emhætter. 
Derfor har vi udviklet EcoSilence med patenteret 
teknologi. Den unikke EcoSilence-motor er børsteløs 
og har betydeligt lavere energiforbrug sammenlignet 
med traditionelle motorer i emhætter.

RIM-KANTVENTILATION 
Det effektive RIM-kantventilationsfilter fra Bosch 
suger madosen ind langs filterets kanter. Filtrene 
reducerer også mængden af fedtpartikler i madosen 
med hele 90 %, hvilket er meget vigtigt ved brug 
af kulfilter. Den glatte overflade er meget let at 
holde ren.

Bosch har et bredt udvalg af emhætter 
i forskellige modeller, størrelser og 
kapaciteter. De har moderne motorer og 
kombinerer høj sugeevne med et minimum 
af støj. Med de innovative filtersystemer 
fjerner Bosch-emhætterne damp, fedt og 
lugt og er blandt verdens mest effektive.

Bosch. Frithængende emhætte med fleksibel loftsmontering. Til udluftning eller 
recirkulation, Clean Air. 3+2 hastigheder med en maks. kapacitet på 980 m3/t, maks. 61 dB. 
Ecosilence børsteløs motor giver en mere støjsvag emhætte. LED-belysning giver et godt 
arbejdslys på kogepladen. DIB091U51
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Electrolux. 80 cm effektiv vægmonteret emhætte. 
Til udluftning og recirkulation. Kapacitet på 530 m3/t. 
Maks. 68 dB. Halogenpære. EFF80550DK

Gorenje. Elegant 90 cm væghængt vertikal 
emhætte i rustfrit stål med glasdetaljer. Til 
recirkulation og udluftning. Kapacitet: 629 m3/t. 
Maks. 69 dB. Halogenbelysning. DVG9410B

Witt. Kraftig og elegant 90 cm vægmonteret 
emhætte til udluftning. 9 hastigheder med en maks. 
kapacitet på 800 m3/t. Maks. 65 dB. LED-belysning. 
WIE90BSQW

Electrolux. 90 cm vægmonteret emhætte til 
udluftning eller recirkulation. 4 hastigheder med en 
maks. kapacitet på 709 m3/t. Maks. 67 dB. LED-
belysning. EFB90981OX

Miele. 90 cm lækker emhætte i rustfrit stål og klart 
glas. Til udluftning med 4 hastigheder og en maks. 
kapacitet på 530 m3/t. Maks. 69 dB. 
Halogenbelysning. DA5996W

Witt. Emhætte i rustfrit stål og hvidt glas, til indbyg-
ning i loft eller frithængende, med ekstern motor 
(medfølger ikke). Til udluftning eller recirkulation. 
4 hastigheder. Mål 110 x 65 cm. 6 x 14 W LED-belys-
ning. Fjernbetjening medfølger. WS960XM-2

Bosch. Elegant 60 cm væghængt emhætte. 
Til udluftning eller recirkulation. 3+2 indstillinger med 
en kapacitet på 600 m3/t. Maks. 67 dB. LED-
belysning. DWB068E59

Thermex. Elegant, sort væghængt emhætte med 
integreret motor. Til udluftning og recirkulation. 
Kapaciteten er på 720 m3/t. Emhætten har 
4 indstillinger. Maks. 70 dB. LED-belysning med 
2 dioder. DECOR786W60B

Thermex. 120 x 60 cm emhætte i rustfrit stål til 
indbygning i loftet, til udluftning. 4 hastigheder med 
en maks. kapacitet på 700 m3/t. Styres med 
fjernbetjening. MONSUN2SEXMOT

Bosch. 90 cm væghængt emhætte til udluftning eller 
recirkulation. 5 hastigheder med en maks. kapacitet 
på 810 m3/t. Maks. 66 dB. LED-belysning. 
DWB091E51

Thermex. Stilfuld 60 cm emhætte i børstet stål. 
Til udluftning eller recirkulation. 5 hastigheder med 
en maks. kapacitet på 634 m3/t. Maks. 67 dB, 
halogenbelysning. DECOR81060

Siemens. Effektiv 60 cm loftsemhætte i rustfrit stål til 
kulfilter. 4 hastigheder med en maks. kapacitet på 
680 m3/t. Udstyret med Clean Air. Støjsvag emhætte 
med maks. 57 dB.  LED-belysning. LF959RF50

Til vægmontering

Loftsmonterede emhætter
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Gorenje. Emhætte i sort eller sølv inox. Til udluftning 
med maks. kapacitet på 155 m3/t. Pære. DU601W

Electrolux. Emhætte til ophængning under skab i 
hvid på 60 cm. 3 hastigheder med en maks. 
kapacitet på 200 m3/t. Maks 66 dB. Pære. EFT6406S

Gorenje. Udtræksemhætte til montering i køkken-
skab. Har et elegant ståldesign med sorte glasdetal-
jer. Til recirkulation eller udluftning. Kapacitet på 
370 m3/t. Maks. 64 dB. Halogenpære. DF6316AX

Siemens. Smal emhætte til indbygning i overskab. 
Til udluftning med en maks. kapacitet på 400 m3/t. 
Maks. 68 dB. Pære. DHI635HSD

Thermex. Støjsvag emhætte til indbygning i skab, 
60 cm. Til udluftning og recirkulation med en maks. 
kapacitet på 40 m3/t. Maks. 63 dB. LED-belysning. 
SILENTPLUS60W

Electrolux. Integreret 54 cm emhætte i rustfrit stål 
med kulfilter. Til montering i overskab. 4 hastigheder 
med en maks. kapacitet på 585 m3/t. Maks. 67 dB. 
LED-belysning. EFG60563OX

Siemens. Kraftig, integreret og udtrækkelig 
emhætte til 60 cm skab. Til udluftning eller 
recirkulation. 3 hastigheder med en maks. kapacitet 
på 720 m3/t. Maks. 68 dB. Halogenpære. LI46630SD

Witt. BRIGHT 52 Witt. Indbygningsemhætte til skab i 
lakeret stål og glas, 52 cm bred. Kulfilter. 
4 hastigheder med en maks. kapacitet på 641 m3/t. 
Maks. 49 dB. LED-belysning.

Electrolux. Integreret emhætte i rustfrit stål til 
indbygning i overskab, 56 cm. Kulfilter med 
3 hastigheder, maks. kapacitet på 647 m3/t. 
Maks. 69 dB. LED-belysning. EFP60566OX

Electrolux. Kraftig emhætte med kulfilter til 
montering under overskab, 60 cm. 3 hastigheder 
med en maks. kapacitet på 407 m3/t. Maks. 56 dB. 
LED-belysning. Fås i hvid og rustfrit stål. EFT6541OW

Thermex. Emhætte til indbygning i skab, 72 cm. 
Til recirkulation eller udluftning, 4 hastigheder med 
en maks. kapacitet på 690 m3/t. Maks. 66 dB. 
LED-belysning. TFP780

Til skabsmontering



Opvaskemaskine
I dag vasker vi langt det meste i opvaskemaskinen, 
der er mere støjsvag - og hvor tørreegenskaberne 

har nået et nyt niveau. Overvej grundigt, hvad der er 
vigtigt for dig og dit forbrug, før du vælger maskine. 

Vi har udvalget og ekspertisen, og du er 
velkommen til at spørge os om råd!  
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Hotpoint. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A++, 14 kuverter, 41 dB, 11 programmer. 
LTF11H121EU

Bosch. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+++, 14 kuverter, 44 dB, 6 programmer, 
5 temperaturer. SMV68N60EU

Bosch. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+++, 14 kuverter, 42 dB, 8 programmer, 
7 temperaturer. VarioHinge. SBE88TD02E

Electrolux. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+, 9 kuverter, 47 dB, 5 programmer, 
4 temperaturer. ESL4500LO

Asko. Integreret opvaskemaskine, energiklasse 
A+++, 13 kuverter, 44 dB, 11 programmer, 
8 temperaturer. D8537FI

Siemens. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A++, 14 kuverter, 44 dB, 6 programmer, 
5 temperaturer. VarioHinge. SX76N095EU

Miele. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+++, 14 kuverter, 44 dB, 7 programmer, 
4 temperaturer. G6265SCVI

Bosch. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+++, 10 kuverter, 44 dB, 6 programmer, 
5 temperaturer. SPV69T40EU

Electrolux. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A++, 15 kuverter, 44 dB, 6 programmer, 
5 temperaturer. Glidebeslag. ESL8520RO

Asko. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+++, 13 kuverter, 42 dB, 
14 programmer, 8 temperaturer. D8557XXLFI

Miele. Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A+++, 14 kuverter, 41 dB, 
11 programmer, 4 temperaturer. G6588XXLSCVIK

Miele Integreret opvaskemaskine, 
energiklasse A++, 9 kuverter, 45 dB, 6 programmer, 
5 temperaturer. G4860SCVI

Opvaskemaskine

60 cm integreret opvaskemaskine

45cm integreret opvaskemaskine



Vaskemaskine 
og tørretumbler

En vaskemaskine bruges regelmæssigt og er et fast 
indslag i hverdagen. Det er desuden en stor investering, 

og derfor er det vigtigt at vælge en vaskemaskine, 
som passer til dig og dine vaner. Når du har brugt 

tusindvis af kroner på tøj til hele familien, er det vigtigt 
at investere i en maskine, som passer på dette tøj.
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Hotpoint. Tørretumbleren med en af de mest 
avancerede allergibehandlinger på markedet. 
Kondenstromle. 8 kg kapacitet. Energiklasse A+++. 
FTCD8726HM1

Electrolux. Vaskemaskine med UltraCare Eco-
teknologi, som behandler dit sarte tøj med respekt. 
Dampprogram til opfriskning af tøjet. Ultramix 
vasker tøjet ved lavere temperaturer og bevarer 
blødheden og farverne længere. Stor kapacitet på 
9 kg. 1.600 o/min. UFW69K9163

Siemens. Kondenstørretumbler. Kapacitet 9 kg. 
Sensortørring, dampfunktion og selvrensende 
kondensator. Energiklasse A++. WT45W5R9DN

Miele. Vaskemaskine i klassisk Miele-kvalitet, 
der holder i mange år. Ud over de klassiske 
programmer har den en række specialprogrammer, 
som giver et endnu bedre resultat. Kapacitet 7 kg. 
1.400 o/min. Energiklasse A+++. WDA150

Siemens. Kondenstørretumbler. Kapacitet 8 kg. 
Skånsom tørring - AutoDry intelligent sensorsystem, 
som registrerer fugtniveauet i tøjet. Selvrensende 
kondensator. Energisparende tromle i klasse A++. 
WT47W448DN

Siemens. Vaskemaskine med avanceret i-Dos-
funktion, som automatisk vælger den rigtige 
mængde vaskepulver efter mængden af vasketøj, 
og hvor snavset det er. Skånsom tromle som passer 
på tøjet. Hurtigprogram, som effektiviserer vasken 
med 65 %. Stor kapacitet på 9 kg. WM16W649DN

Siemens. Vaskemaskinen som giver en støjsvag og 
meget energibesparende vaskeproces. Forsynet 
med Variospeed, som gør det både nemt og effektivt 
at optimere enten vasketiden eller energiforbruget. 
Kapacitet 9 kg. 1.600 o/min. Energiklasse A+++. 
WM16W549DN

Samsung. Kondenstørretumbler. Kapacitet 9 kg. 
Energibesparende varmepumpeteknologi og en 
række sensorstyrede programmer. 
Energiklasse A++. DV90H8000HWEG

Samsung. Avanceret vaskemaskine med 5” LCD-dis-
play med touchstyring. Automatisk teknologi og fire 
sensorer registrerer vægt, tilsmudsningsgrad, vand-
mængde og mængde vaskemiddel. Ecobubble 
vaskemidlet opløses i vand. De små bobler trænger 
skånsomt ind i stoffet. WW10H9600EW

AEG. Kombineret vaskemaskine og tørretumbler. 
Kapacitet på 9 kg vask og 6 kg tørring. 1.600 o/min. 
Skånsomme programmer til uld og finere tekstiler. 
OpriSensn-system justerer cyklussen ud fra vægt, 
graden af snavsethed og resterende fugt i tøjet. 
Energiklasse A. L99695HWD

Vaskemaskine og tørretumbler

Siemens. Vaskemaskine med den børsteløse 
iQDrive-motor, som er holdbar, effektiv og støjsvag. 
Tøjet får den mest skånsomme behandling med den 
unikke WaveDrum-skånetromle. Kapacitet på 
9 kg,1.400 o/min. Energiklasse A+++. WM14T4E9DN

Hotpoint. Kombineret vaskemaskine og 
tørretumbler. Kapacitet 8 kg vask, 6 kg tørring. 
1.400 o/min. Anti-allergy sørger for at alt tøjet er fri 
for vaskemiddel. Skåneprogrammer til uld og andre 
sarte stoffer. Energiklasse A. WDG8640BEU

Kombineret 
vaskemaskine 

og tørretumbler

Kombineret 
vaskemaskine 

og tørretumbler



Service 
og tjenester

Vi vil gøre det enkelt for dig hos Epoq. Vi tilbyder 
finansiering og montering, transport- og 

leveringstjenester. Når du har et spørgsmål, kan du 
naturligvis bare kontakte vores kundecenter hos 

Elgiganten. Derudover tilbyder vi hele 25 års 
funktionsgaranti. 
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Selv om prisen er lav, kan du trygt stole på Epoq-køkkenets høje kvalitet. 
Epoq giver garantier, som få af vores konkurrenter kan matche. Vi samarbejder 

med en række af de førende leverandører i Europa og Norden. 

Garantier, når du 
køber køkken hos os

Funktionsgaranti: 25 ÅR
Epoq giver 25 års funktionsgaranti på alle køkkener. 
Det betyder, at du får 25 års funktionsgaranti på 
skuffefunktioner, hængsler, skabsrammer, sidevægge 
og sokler. For alle øvrige produkter gælder der to års 
reklamationsret i henhold til Forbrugerrådets anbefalinger. 

Døre og hængsler: 25 ÅR 
Slitagen er ofte størst på de bevægelige dele af køkkenet. 
Vi har testet, at vores hængsler tåler at blive åbnet og lukket 
80.000 gange med en ekstra vægt på 4 kg hængende 
i døren, hvilket svarer til normal daglig brug i ca. 25 år. 
Derfor får du 25 års garanti på alle Epoqs skuffefunktioner 
og hængsler. 

Vægtgaranti på skuffer 40-60 kg
Alle Epoqs køkkenskuffer er produceret, så de tåler op til 
40 kg belastning. Under testene åbnes og lukkes skufferne 
60.000 gange med 40 kg vægt jævnt fordelt i skabet. Dette 
svarer til normal daglig brug i ca. 25 år. Vores 120 cm brede 
skuffer tåler op til 60 kg.

GARANTERET kvalitet
Alle malede og klarlakerede overflader er behandlet 
med vandbaserede UV-hærdende eller syrehærdede 
produkter. Det gør dem modstandsdygtige over for 
husholdningskemikalier og fedt.

Garanti på hvidevarer 
Vi yder naturligvis 2 års reklamationsret på alle vore 
hvidevarer og elektronik produkter.

Hvidevarer fra kendte varemærker.
Hvis du køber køkken hos os, kan du føle dig tryg ved, 
at dine hvidevarer er kendte varemærker.

Garanteret miljøvenlig
Vi arbejder målrettet på at reducere miljøpåvirkningen. 
Vores produkter af massivt træ stammer fra bæredygtigt 
skovbrug. Vi bruger ingen tropiske træsorter. Epoq er 
tilknyttet LL Bolagen. Det betyder, at emballagematerialet 
mærket med genbrugssymbolet kan genvindes.
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Tryghed – 25  års 
funktionsgaranti

Vi har i samarbejde med vores leverandører kvalitetssikret hele virksomheden 
fra konstruktion, produktion og levering til salgsstøtte.  

Dermed får du et kvalitetskøkken, der holder i mange år.

Epoq giver 25 års garanti på skuffefunktioner, hængsler, 
skabskorpus og sokler. For alle øvrige produkter gælder 
der to års reklamationsret i henhold til Forbrugerrådets 
anbefalinger. Garantien gælder ved normal brug og fra 
leveringsdatoen. Kvittering skal forevises. Garantien 
gælder kun den oprindelige køber af produktet og kan 
ikke overdrages. Garantien gælder under forudsætning 
af, at køkkenet er monteret i henhold til vores 
monteringsanvisninger, og at rådene om vedligeholdelse 
er fulgt. 

HVAD GARANTIEN IKKE DÆKKER
Garantien dækker ikke slitage eller skader, som opstår 
på grund af ridser, stød, ulykker, forkert belastning eller 
håndtering, eller hvis produkterne placeres udendørs eller 
i fugtige omgivelser.  Hvis du skal udnytte reklamationsretten, 
skal du indsende kravet skriftligt til Elgigantens kundecenter 
sammen med kvitteringen. Mangler du en kvittering, 
kan kundecenteret søge efter koden i deres database. 

TRYGHEDSAFTALE FOR HVIDEVARER. 
Ved køb af et produkt hos Elgiganten kan du også 
tegne en tryghedsaftale. Tryghedsaftalen dækker 
ulykker og uforudsete hændelser, der ikke dækkes af 
reklamationsretten, f.eks. fald, stødskader, væskeskader 
eller lynnedslag. Har du tegnet en Tryghedsaftale, og der 
sker noget med dit produkt, reparerer vi det eller skifter 
det ud med et nyt produkt med tilsvarende specifikationer. 
Tegner du en Tryghedsaftale for hvidevarerne, er der 
ingen selvrisiko eller fradrag pga. alder, hvis produktet 
skal repareres eller udskiftes. Prisen på Tryghedsaftalen 
afhænger af, hvilken vare der er tale om.
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Få køkkenet monteret af vores professionelle 
samarbejdspartner. Alle vores varehuse 
med køkkensælgere er med i dette 
samarbejde.

KONTROLOPMÅLING:
Er du usikker på dine mål eller vil du blot være fritaget for 
ansvar for, at dine mål stemmer? Køb en kontrolopmåling 
og få os til at tage ansvaret for, at dit nye køkken passer 
perfekt i dit hjem. Så undgår du dyre overraskelser og kan 
være tryg ved, at vi sørger for, at alting passer.

HVORFOR BØR DU VÆLGE VORES MONTØR?
Vores nære samarbejdspartner har mange års erfaring 
med køkkenmontage og det giver dig sikkerhed for 
professionelt udført arbejde og tryghed i, at montøren 
løser opgaven til perfektion. Vi oplever desværre ofte, at 
nogle montører ikke formår at løse opgaven og derefter 
koster det endnu flere penge at få andre til at gøre opgaven 
færdig.

Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at købe 
montering af hele køkkenet. Det er ikke muligt kun at vælge 
montering af dele af køkkenet. Bordplader og hvidevarer 
monteres ikke enkeltvis, men kun i forbindelse med 
montering af komplet køkken.

Kontakt din køkkenkonsulent for at få mere at vide. 
På epoq.dk finder du en oversigt over vores 
køkkenforhandlere. 

TJENESTER OG PRISER

Kontrolopmåling  1.999,- 
Levering af hvidevarer båret ind.  499,- 
Montering af køkken pr. skab inkl. bordplade*   899,- 
Demontering af eksisterende køkken     Efter tilbud

Bortkørsel af eksisterende køkken   Efter tilbud

 *for Avonit- og Quartz bordplader gælder egne satser.

Overlad 
monteringen af 
dit nye køkken til 
professionelle

Du kan bestille en 
kontrolopmåling af vores  

samarbejdspartner.

Dette indgår i prisen per skab:
Udpakning af det leverede, samling  
og montering af elementer (inkl. hylder 
i skabe og justering af hængsler og 
skuffer - finjustering skal foretages 
af dig), sokler, bordplader (hvis det 
er muligt, vil der blive fuget til væg, 
ellers tilbydes tilkøb af bagkantlister), 
tilpasning mellem væg og skab, 
fronter, sidebeklædning, dæksider, 
greb, inventar, ophængningsskinner, 
lyslister, hul til vask og blandingsbatteri, 
udskæring til kogeplader samt 
fastgørelse af skabe på gulv og vægge.
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Service og tjenester

Vi transporterer køkkenet og hvidevarerne trygt hjem 
til dig. Køkkenet bæres ind på det aftalte sted. Vi kan 
også montere hvidevarerne og tage emballagen med 
igen. Du vælger selv, hvilken variant der passer dig 
bedst. Køkkenpakker på under 30 kg sendes pr. post.

Transport- og 
leveringstjenester TILLÆG FOR TRANSPORTTJENESTER

Levering og opbæring af køkken*  1.999,- 
Fragt af hvidevarer til trappen eller første forhindring 299,- 
Fragt af hvidevarer til aftalt sted   499,- 
Installering af hvidevarer pr. stk.     200,-
Bortskaffelse af gamle hvidevarer pr. stk.  149,-

Køkkenlån – op til 60 mdr. rentefrit 
Op til 60 mdr. rentefrit. Helt uden omkostninger! 
0,- renter og 0,- gebyrer ved køb af epoq køkken.

Kreditten ydes kun på det beløb, du køber varer for, min. 2.000 kr. max 75.000 kr. og 
gælder kun køb af Epoq Køkkener i vores varehuse. Du kan afhængig af beløbsstørrelse 
vælge imellem løbetider på 10, 20, 40 eller 60 måneder, jf. skema. Der foretages en 
individuel kreditvurdering og ved beløb på 30.000 kr. eller mere skal du vise din seneste 
lønseddel, som dokumentation for din indkomst. Medbring gyldig billed- og 
adresselegitimation. Kontantprisen afhænger af det valgte køkken. Samlede 
kreditomkostninger 0 kr. ÅOP 0% (forudsat betaling via automatisk kortbetaling med 
Dankort - den aftalte ydelse trækkes automatisk fra det tilmeldte Dankort hver måned). 
Tilbuddet gælder i perioden d. 1/1 - d. 31/12 2016 og kun ved køb i vores fysiske 
varehuse. Finansieringen kan ikke kombineres med andre tilbud. Der er 14 dages 
fortrydelsesret på kreditaftalen. Vær opmærksom på, at rente- og gebyrfrihed 
forudsætter at kreditten ikke opsiges som følge af kredittagers misligholdelse. 
Finansieringen udbydes af Ekspres Bank A/S og formidles af Elgiganten. 

Denne finansiering kan ikke kombineres med andre Epoq-kampagner.

Løbetid Laveste kreditbeløb Månedlig ydelse Kreditomk./ÅOP

10 MDR. 2.000,- 200,- 0 kr./0%

20 MDR. 100.000,- 500,- 0 kr./0%

40 MDR. 20.000,- 500,- 0 kr./0%

60 MDR. 30.000,- 500,- 0 kr./0%
Sådan ansøger du:

1. Kontakt en sælger i varehuset.

2. Sig, at du ønsker en finansieringsløsning.

3. Sælgeren ansøger for dig, mens du venter. 
 
Du får svar i løbet af få minutter.

Du kan 
kontakte os via:

Elgigantens kundecenter 
E-mail: epoq@cc.giganten.dk 

Telefon: 70 80 70 70
elgiganten.dk

Kundecentrets åbningstider:
Mandag-fredag: 08.30-20.00 

Lørdag: 09.30-20.00. 

Elgigantens 
kundecenter
Vi sælger ikke køkkener gennem vores kundecenter, men 
de kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit kommende 
køkken, såsom hvor vi har køkkenudstillinger henne eller du 
kan ændre leveringsdatoen for dit køkken. Kundecenteret 
kender som regel svaret, ellers finder de det hurtigt til dig.

*Quartz bordplader leveres altid kun til kantsten. Opbæring, krantjeneste  
  eller andet er tilkøb.
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Prisliste

En låge En låge 
og udtræk En låge og hylder

Skabsbredde i cm 15 15 30 40 45 50 60
Shaker Oak 460 1095 670 770 840 910 1030

Shaker White 355 990 595 690 745 795 835

Viva White 355 990 465 500 525 550 585

Edge Black Oak 435 1070 595 680 730 780 830

Trend 430 1065 640 740 795 850 970

Allmo White/Grey 460 1095 610 705 760 815 910

Fasett Oak 435 1070 680 800 880 945 1070

Fasett White/Grey 460 1095 630 730 790 830 865

Gloss White 460 1095 645 735 800 840 935

Edge Oak 415 1050 540 640 655 730 775

Integra White/Black 450 1085 595 675 715 760 875

Samlet pris ekskl. greb, sokkel og 
dæksider. Alle mål i centimeter.
Skabshøjde 70 cm, dybde 60 cm 
inkl. låge. Samlet højde 86 cm,  
inkl. ben, hvis andet ikke er angivet.

Skuffe/låge og hylder Tre skuffer

Skabsbredde i cm 40 50 60 80 30 40 50 60 80 120
Shaker Oak 1030 1180 1320 1660 1319 1485 1640 1785 2100 3365
Shaker White 895 1055 1130 1385 1259 1400 1515 1615 1870 –

Viva White 770 840 895 1120 1219 1270 1345 1410 1565 2535

Edge Black Oak 960 1090 1220 1515 1299 1535 1660 1770 1980 3135

Trend 980 1115 1230 1560 1207 1445 1595 1710 1990 3195

Allmo White/Grey 935 1060 1175 1475 1259 1400 1535 1655 1920 –

Fasett Oak 1020 1195 1325 1650 - 1490 1655 1800 2125 –

Fasett White/Grey 970 1095 1215 1525 1259 1430 1570 1665 1925 –

Gloss White 985 1110 1225 1510 1259 1460 1565 1655 1865 3115

Edge Oak 940 1000 1135 1480 - 1450 1590 1685 1850 2890

Integra White/Black 915 1030 1145 1420 1189 1385 1520 1595 1860 2975

Underskabe

En låge og trådkurve Skuffe og trådkurve To låger og hylder Låge med integrerede skuffer

Skabsbredde i cm 40 50 60 40 50 60 60 80 40 50 60
Shaker Oak 895 1030 1170 1155 1300 1460 1105 1325 2145 2270 2490

Shaker White 815 915 975 1020 1175 1270 955 1165 2065 2155 2295

Viva White 625 670 725 895 960 1035 695 785 1875 1910 2045

Edge Black Oak 805 900 970 1085 1210 1360 955 1145 2055 2140 2290

Trend 865 970 1110 1105 1235 1370 1045 1265 2115 2210 2430

Allmo White/Grey 830 935 1050 1060 1180 1315 985 1195 2080 2175 2370

Fasett Oak 925 1065 1210 1145 1315 1465 1125 1385 2175 2305 2530

Fasett White/Grey 855 950 1005 1095 1215 1355 1025 1245 2105 2190 2325

Gloss White 860 960 1075 1110 1230 1365 1055 1255 2110 2200 2395

Edge Oak 765 850 915 1065 1120 1275 845 1065 2015 2090 2235

Integra White/Black 800 880 1015 1040 1150 1285 955 1135 2050 2120 2335
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Fire skuffer Fem skuffer Opvaskemaskine- 
front

Skabsbredde i cm 30 40 50 60 80 30 40 50 60 50 60
Shaker Oak 1502 1675 1855 2035 2365 1705 1875 2085 2295 800 900

Shaker White 1437 1570 1690 1830 2095 1620 1705 1865 2040 685 705

Viva White 1422 1455 1565 1655 1820 1630 1645 1790 1900 440 455

Edge Black Oak 1537 1700 1890 2050 2350 1775 1920 2150 2290 670 700

Trend 1379 1605 1780 1915 2205 1550 1765 1965 2120 740 840

Allmo White/Grey 1437 1545 1700 1840 2105 1620 1685 1865 2020 705 780

Fasett Oak - 1645 1835 2005 2330 - 1800 2025 2215 835 940

Fasett White/Grey 1437 1610 1745 1885 2160 1620 1755 1915 2075 720 735

Gloss White 1627 1710 1835 1950 2155 1900 1895 2085 2215 730 805

Edge Oak - 1630 1815 1955 2200 - 1840 2050 2175 620 645

Integra White/Black 1382 1580 1710 1835 2080 1555 1730 1905 2035 650 745

Vaskeskab med 2 låger Vaskeskab med tre fronter og skuffe

Skabsbredde i cm 60 80 60 80
Shaker Oak 975 1165 1835 2721

Shaker White 825 1005 1665 2491

Viva White 565 625 1460 2186

Edge Black Oak 825 985 1820 2601

Trend 915 1105 1760 2611

Allmo White/Grey 855 1035 1705 2541

Fasett Oak 995 1225 1850 2746

Fasett White/Grey 895 1085 1715 2546

Gloss White 925 1095 1705 2486

Edge Oak 715 905 1735 2471

Integra White/Black 825 975 1645 2481

Samlet pris ekskl. greb, sokkel og 
dæksider. Alle mål i centimeter.
Skabshøjde 70 cm, dybde 60 cm 
inkl. låge. Samlet højde 86 cm,  
inkl. ben, hvis andet ikke er angivet.

Underskabe

Hjørne
Til ovn

 
OpvaskemaskineHjørneskab Karrusel karrusel Hylder

Skabsbredde i cm 120 120 90 90 60 60
Shaker Oak 1630 1630 1435,95 1755 670 745

Shaker White 1435 1435 1210,95 1530 615 690

Viva White 1185 1185 1105,95 1425 630 575

Edge Black Oak 1430 1430 1245,95 1565 675 730

Trend 1570 1570 1435,95 1755 650 715

Allmo White/Grey 1510 1510 1240,95 1560 615 700

Fasett Oak 1670 1670 1460,95 1780 655 760

Fasett White/Grey 1465 1465 1240,95 1560 620 715

Gloss White 1535 1535 1280,95 1600 665 690

Edge Oak 1375 1375 1180,95 1500 660 695

Integra White/Black 1475 1475 1290,95 1610 635 680
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En låge En låge To låger

Skabsbredde x højde i cm 60 x 35 60 x 57 30 x 70 40 x 70 45 x 70 50 x 70 60 x 70 60 x 92 80 x 92

Shaker Oak 510 815 580 680 750 810 930 1240 1555

Shaker White 455 675 505 600 655 695 735 1060 1305

Viva White 315 460 375 410 435 450 485 690 785

Edge Black Oak 475 705 505 590 640 680 730 1040 1275

Trend 490 755 550 650 705 750 870 1160 1485

Allmo White/Grey 465 720 520 615 670 715 810 1090 1345

Fasett Oak 530 835 590 710 790 845 970 1270 1615

Fasett White/Grey 485 750 540 640 700 730 765 1140 1405

Gloss White 475 730 555 645 710 740 835 1110 1375

Edge Oak 410 640 450 550 565 630 675 960 1165

Integra White/Black 445 685 505 585 625 660 775 1040 1295

En låge To låger Hjørne

Skabsbredde x højde i cm 30 x 92 40 x 92 45 x 92 50 x 92 60 x 92 60 x 70 80 x 70 60 x 70 60 x 92
Shaker Oak 715 860 935 1030 1175 1005 1205 885 1085

Shaker White 625 735 815 875 910 855 1045 815 985

Viva White 440 475 510 535 575 595 665 675 785

Edge Black Oak 615 720 795 810 905 855 1025 810 975

Trend 675 825 880 945 1065 945 1145 855 1030

Allmo White/Grey 640 755 835 900 1020 885 1075 810 975

Fasett Oak 730 890 975 1055 1205 1025 1265 910 1100

Fasett White/Grey 665 785 870 940 980 925 1125 835 1010

Gloss White 650 770 860 925 1050 955 1135 835 980

Edge Oak 575 665 690 750 835 745 945 755 930

Integra White/Black 615 730 765 810 930 855 1015 810 955

Prisen inkluderer hængsler og låger. 
Alle mål i centimeter. Dybde 37,5 cm 
inkl. låger.

Overskabe

Liggende med hængselbeslag Mikrobølgeovn Overskab til køl og frys, 60 cm dybde

Skabsbredde x højde i cm 40 x 31 60 x 31 70 x 40 92 x 40 60 x 70 60 x 92 60 x 22 60 x 35 60 x 57 60 x 45
Shaker Oak 675 790 960 1140 615 815 470 565 825 725

Shaker White 660 735 880 1015 595 665 435 510 685 640

Viva White 575 620 690 755 440 495 350 370 470 455

Edge Black Oak 670 775 870 1000 595 745 425 530 715 645

Trend 665 1040 930 1105 600 770 465 545 765 685

Allmo White/Grey 650 745 895 1035 575 735 445 520 730 650

Fasett Oak 690 805 990 1170 630 860 495 585 845 750

Fasett White/Grey 835 760 920 1065 590 765 455 540 760 675

Gloss White 680 735 925 1050 565 745 435 530 740 660

Edge Oak 645 740 830 945 570 690 385 465 650 605

Integra White/Black 655 725 865 1010 550 685 425 500 695 630
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To låger, hylder og integreret skuffe To låger, hylder og udtræk

Skabsbredde x højde i cm 40 x 211 60 x 211 40 x 233 60 x 233 40 x 211 60 x 211 40 x 233 60 x 233
Shaker Oak 3735 4495 3915 4725 3875 4764 4055 4994

Shaker White 3490 3925 3625 4085 3630 4194 3765 4354

Viva White 2935 3225 3000 3300 3075 3494 3140 3569

Edge Black Oak 3405 3935 3535 4095 3545 4204 3675 4364

Trend 3660 4265 3835 4445 3800 4534 3975 4714

Allmo White/Grey 3530 4165 3670 4360 3670 4434 3810 4629

Fasett Oak 3815 4580 3995 4800 3955 4849 4135 5069

Fasett White/Grey 3600 4045 3745 4245 3740 4314 3885 4514

Gloss White 3530 4190 3655 4390 3670 4459 3795 4659

Edge Oak 3255 3785 3370 3930 3395 4054 3510 4199

Integra White/Black 3450 3975 3595 4115 3590 4244 3735 4384

En låge og hylder To låger, hylder og trådkurv To låger og hylder

Skabsbredde x højde i cm 40 x 211 60 x 211 40 x 211 60 x 211 40 x 233 60 x 233 40 x 211 60 x 211 40 x 233 50 x 233 60 x 233

Shaker Oak 1670 2490 2190 2895 2370 3125 1845 2485 2025 2580 2715
Shaker White 1375 1920 1945 2325 2080 2485 1600 1915 1735 2135 2075
Viva White - 1170 1390 1625 1455 1700 1045 1215 1110 1330 1290
Edge Black Oak - 1710 1860 2335 1990 2495 1515 1925 1645 1990 2085
Trend - 2075 2115 2665 2290 2845 1770 2255 1945 2325 2435
Allmo White/Grey 1695 2165 1985 2565 2125 2760 1640 2155 1780 2185 2350
Fasett Oak 1975 - 2270 2980 2450 3200 1925 2570 2105 2650 2790
Fasett White/Grey 1710 2020 2055 2445 2200 2645 1710 2035 1855 2325 2235
Gloss White 1495 1770 1985 2590 2110 2790 1640 2180 1765 2290 2380
Edge Oak 1365 1615 1710 2185 1825 2330 1365 1775 1480 1790 1920
Integra White/Black - - 1905 2375 2050 2515 1560 1965 1705 2035 2105

Ovn og låge Ovn og to skuffer Ovn og mikro, låger Ovn og låge Ovn og mikro, skuffer

Skabsbredde x højde i cm 60 x 141 60 x 141 60 x 211 60 x 211 60 x 233 60 x 211 60 x 233 60 x 211 60 x 233
Shaker Oak 1315 1835 2700 1790 2080 2180 2475 2385 2600

Shaker White 1120 1660 2330 1575 1735 1790 2015 2190 2275

Viva White 920 1490 1910 1220 1365 1340 1480 1865 1935

Edge Black Oak 1210 1815 2480 1665 1905 1875 2100 2345 2510

Trend 1235 1770 2575 1695 1955 2040 2285 2305 2490

Allmo White/Grey 1165 1700 2445 1600 1850 1910 2170 2210 2385

Fasett Oak 1320 1850 2755 1810 2130 2225 2510 2415 2660

Fasett White/Grey 1200 1705 2405 1650 1915 1900 2165 2230 2420

Gloss White 1225 1710 2480 1650 1920 1995 2260 2210 2405

Edge Oak 1130 1735 2345 1560 1770 1740 1950 2240 2375

Integra White/Black 1150 1655 2365 1560 1785 1860 2065 2140 2290

Højskabe
Prisen inkluderer hængsler, ben og 
låger. Alle mål i centimeter. Dybde 
60 cm inkl. låge. Højde inkl. ben.
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Låger, flere bredder Låger, 40 og 45 cm bredde Låger, 50 cm

Frontbredde x højde i cm   15 x 70  

Hjørne-
skabslåge
29 x 70   30 x 70 30 x 92 40 x 57  40 x 70 40 x 92 40 x 125 45 x 70 45 x 92 50 x 57 50 x 70 50 x 92 50 x 125

Shaker Oak 165 630 280 365 300 360 495 665 410 540 380 465 615 905

Shaker White 90 405 205 275 195 280 370 500 315 420 295 350 460 615

Viva White 60 300 75 90 80 90 110 135 95 115 90 105 120 150

Trend Chalk 135 630 250 325 270 330 460 620 365 485 335 405 530 735

Allmo White 90 435 220 290 240 295 390 525 330 440 300 370 485 640

Allmo Grey 85 435 220 290 240 295 390 525 330 440 300 370 485 640

Fasett Oak 140 655 290 380 305 390 525 715 450 580 405 500 640 950

Fasett White/Grey 165 435 240 315 260 320 420 570 360 475 325 385 525 740

Edge N Oak 120 375 150 225 215 230 300 315 225 295 200 285 335 395

Edge Black Oak 140 440 205 265 220 270 355 425 300 400 275 335 395 535

Edge Walnut 135 445 205 265 190 270 360 430 265 350 240 340 400 470

Gloss White 165 475 255 300 245 325 405 495 370 465 305 395 510 720

Integra White/Black 155 485 205 265 210 265 365 475 285 370 260 315 395 580

Ovn og to skuffer Ovn med tre skuffer
Køl og frys

125 70/125 125/92 70/112/35

Skabsbredde x højde i cm 60 x 211 60 x 233 60 x 211 60 x 233 60 x 141 60 x 211 60 x 233 60 x 233
Shaker Oak 2700 2995 2990 3080 1610 2400 2770 2740

Shaker White 2330 2555 2625 2645 1235 1830 2130 2155

Viva White 1910 2050 2220 2105 785 1130 1345 1385

Edge Black Oak 2480 2705 2870 2795 1250 1840 2140 2220

Trend 2575 2820 2835 2895 1440 2170 2490 2530

Allmo White/Grey 2445 2705 2710 2795 1400 2070 2405 2410

Fasett Oak 2755 3040 3010 3125 1655 2485 2845 2890

Fasett White/Grey 2405 2670 2755 2765 1325 1950 2290 2315

Gloss White 2480 2745 2770 2765 1400 2095 2435 2445

Edge Oak 2345 2555 2705 2825 1155 1690 1975 1945

Integra White/Black 2365 2570 2635 2640 1245 1880 2160 2245

Højskabe

Fronter til 
skabe

Væghjørne Lågefronter, 60 cm bredde

Frontbredde x højde i cm 32 x 70 32 x 92 60 x 22 60 x 25 60 x 32 60 x 35 60 x 45 60 x 54 60 x 57 60 x 70 60 x 92 60 x 112 60 x 125 60 x 195
Shaker Oak 290 395 270 190 245 270 355 420 455 560 740 880 1000 1565

Shaker White 220 295 140 155 225 215 270 270 315 365 475 545 625 995

Viva White 80 95 70 70 70 75 85 100 100 115 140 165 175 245

Trend Chalk 260 340 155 185 230 250 315 375 395 500 630 750 830 1150

Allmo White/Grey 215 285 145 165 205 225 280 340 360 440 585 715 790 1240

Fasett Oak 315 410 240 215 260 290 380 465 475 600 770 970 1045 -

Fasett White/Grey 240 320 160 175 220 245 305 370 390 395 545 645 715 1095
Edge N Oak 160 240 120 105 200 170 235 295 280 305 400 440 545 690
Edge Black Oak 215 285 145 145 225 235 275 350 345 360 470 595 640 785
Edge Walnut 190 285 145 125 240 210 280 350 295 360 475 520 645 820
Gloss White 240 290 145 155 195 235 290 350 370 465 615 715 790 845
Integra White/Black 215 265 100 145 180 205 260 290 325 405 495 605 635 -

Fronter til 
skabe
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Skuffefronter, 40 cm bredde Skuffefronter, 50 cm bredde Frontplade

Frontbredde x højde i cm 40 x 13 40 x 18 40 x 26 40 x 31 50 x 13 50 x 18 50 x 26 50 x 31        60 x 10

Shaker Oak 85 120 135 160 100 150 170 205 100

Shaker White 55 70 95 145 60 90 130 160 45

Viva White 45 50 60 60 50 55 65 65 60

Trend Chalk 65 90 125 150 80 110 160 190 80

Allmo White 50 70 110 135 60 90 140 170 45

Allmo Grey 50 70 110 135 60 90 140 170 45

Fasett Oak 70 105 140 175 90 130 185 215 85

Fasett White 65 80 105 155 70 100 150 185 50

Fasett Grey 65 80 105 155 70 100 150 185 50

Edge N Oak 80 105 135 130 100 115 160 165 90

Edge Black Oak 95 125 180 155 115 155 185 195 105
Edge Walnut 80 115 160 140 115 180 190 200 105
Gloss White 95 100 95 165 105 130 125 170 95
Integra White 60 75 80 140 70 90 135 150 65
Integra Black 60 75 80 140 70 90 135 150 65

Skuffefront, 60 cm bredde Skuffefronter, 80 cm bredde

Frontbredde x højde i cm 60 x 13 60 x 18 60 x 26  60 x 31 80 x 13 80 x 26 80 x 31 120 x 13 120 x 26 120 x 31

Shaker Oak 125 180 205 250 165 275 335 250 410 500

Shaker White 75 125 140 195 100 185 260 - - -

Viva White 55 65 70 80 65 85 90 90 115 125

Trend Chalk 95 125 190 220 125 245 295 190 365 435

Allmo White 75 105 170 205 100 225 270 - - -

Allmo Grey 75 105 170 205 100 225 270 - - -

Fasett Oak 110 160 220 265 145 295 360 - - -

Fasett White 85 120 155 220 110 195 295 - - -

Fasett Grey 85 120 155 220 110 195 295 - - -

Edge N Oak 115 100 165 200 155 170 200 200 220 265

Edge Black Oak 135 135 195 235 180 200 275 275 300 355
Edge Walnut 140 120 200 235 185 200 240 275 300 360
Gloss White 115 140 140 195 125 170 245 175 335 400
Integra White 80 100 125 185 105 200 230 150 285 335
Integra Black 80 100 125 185 105 200 230 150 285 335

Fronter til 
skuffer og 
låger

Fronter til 
skuffer
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Skabshjørne Liggende skab Låger, 30 cm bredde Låge, hjørneoverskab Låger, 40 cm bredde

Skabsbredde x højde i cm 60 x 70 60 x 92 70 x 40 92 x 40 30 x 70 30 x 92 32 x 70 32 x 92 40 x 70 40 x 92
Aluminum - - 420 525 395 475 - - 420 485

Alu Black - - 420 525 395 475 - - 420 485

Shaker Oak 400 525 505 650 380 485 400 525 505 650

Shaker White 255 335 300 375 250 325 255 335 300 375

Viva* - - 420 485 395 475 - - 420 485

Trend* - - 420 485 395 475 - - 420 485

Allmo White 240 300 270 345 230 295 240 300 270 345

Fasett Oak 415 510 480 595 390 475 415 510 480 595

Fasett White 550 710 640 815 530 685 550 710 640 815

Edge Oak** 400 525 505 650 380 485 400 525 505 650

Edge Black Oak* - - 420 485 395 475 - - 420 485
Edge Walnut* - - 420 485 395 475 - - 420 485
Gloss White 400 455 490 535 395 465 400 455 490 535
Integra White* - - 420 485 395 475 - - 420 485
Integra Black* - - 420 485 395 475 - - 420 485

En låge To låger En låge To låger 

Skabsbredde x højde i cm 30 x 70 40 x 70 60 x 70 80 x 70 30 x 92 40 x 92 60 x 92 80 x 92
Shaker Oak 760 925 1320 1665 945 1150 1625 2080

Shaker White 630 720 1060 1255 785 875 1305 1530

Viva White* 775 840 1350 1495 935 985 1605 1750

Edge Black Oak* 775 840 1350 1495 935 985 1605 1750

Trend 775 840 1350 1495 935 985 1605 1750

Allmo White/Grey 610 690 1020 1195 755 845 1245 1470

Fasett Oak 770 900 1340 1615 935 1095 1605 1970

Fasett White/Grey 910 1060 1620 1935 1145 1315 2025 2410

Gloss White 775 910 1350 1635 925 1035 1585 1850

Edge Oak* 775 840 1350 1495 935 985 1605 1750

Integra White/Black* 775 840 1350 1495 935 985 1605 1750

Vitrineskabe 
og låger

* Angiver vitrinelåge i 
aluminium.
** Angiver vitrinelåger i 
Shaker eg.

Hel-vitrinelåger Halv-vitrinelåger

Bredde x højde i cm 40 x 70 40 x 92 40 x 125 40 x 70 40 x 92 40 x 125
Fasett White Mansion 750 930 1230 490 635 850

Pilastre

Højde x bredde i cm 70 x 5 86 x 5 92 x 5 143 x 5 211 x 5 233 x 5
Fasett offwhite/grå/Fasett classic 425 695 555 860 1665 1835
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Prisliste

Dækside, overskab Dækside, underskab Dækside, høj

Højde 77 cm 99 cm 86 cm 211 cm 233 cm

Edge Black Oak 180 235 310 655 710

Grey 160 215 275 645 705

Gloss White 235 295 420 1015 1120

Oak 180 235 310 655 715

Walnut 195 255 335 710 770

White 160 215 275 645 705

Trend Chalk 215 275 375 825 900

Viva White 105 120 150 315 340

Skabssider

Åbne reoler Vinreol
Afslutningsreol,  

overskab
Afslutningsreol,  

underskab

Bredde x højde i cm 20 x 70 20 x 92 30 x 70 30 x 92 30 x 70

Edge Black Oak 730 755 - - -

Grey 365 490 360 410 470

Gloss White 750 895 - - -

Oak 495 550 425 650 605

Walnut 550 595 - - -

White 550 605 345 490 575

Trend Chalk 525 500 345 395 470

Afrundede Facetterede Lige
 

Mansion Decolister Sokkel

Længde 220 cm 220 cm 220 cm 220 cm 220 cm 233 x 16 cm

Aluminum – – – – – 125

Black – – – – – 100

Edge Black Oak – – – – 245 225

Grey 340 580 - 1085 125 265

Gloss White – – 175 – 130 345

Oak 295 295 335 – 180 225

Walnut – – – – 245 240

Fasett White 340 580 – 1085 125 265

Trend Chalk – – – – 135 265

Viva White – – – – – 165

Lister
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Notater

Valg af køkken
Loftshøjde i cm:                                                                                        

Lågemodel:                                                                                                  

Bordplade:                                                                                                 

Køkkenvask - underlimet/planlimet/nedfældet:  

                                                                                                         

Blandingsbatteri:                                                                       

Greb:                                                                                              

Hvidevarer:

Emhætte - skabsmonteret/vægmonteret/frithængende:

                                                                                                                           
 
Opvaskemaskine - fuldintegreret/fritstående/hævet:

                                                                                                                           
 
Køleskab - integreret/fritstående:

                                                                                                                                                
 
Fryseskab - integreret/fritstående:

                                                                                                                           
 
Vinkøling:                                                                                                            
 
Mikrobølgeovn - integreret/fritstående på bord:

                                                                                                                           
 
Ovn - indbygget i underskab/højskab/fritstående: 

                                                                                                                        
 
Komfur - keramisk/induktion/integreret/fritstående:

                                                                                                                           
 
Kompaktovn:                                                                                           
 
Dampovn:                                                                                                       
 
Kaffemaskine - integreret/fritstående på bord:

                                                                                                                           

Øvrige oplysninger

Hvor mange personer er der i husholdningen:                                                                   
 
Størrelse på køkkenbord:                                                                              

Hvor ofte laver du/I mad:                                                                   
 
Hvor ofte bager du/I:                                                                                  
 
Andre ønsker:                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                             
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                                             

                                                                                                                             

VED OPMÅLING AF RUMMET

Husk:

 Angiv målene i millimeter (mm).

 Husk, at væggene skal måles fra væg til væg 
(ikke fra liste til liste).

 Dør: Mål og tegn døre og dørkarme.  
Hvor store (høje/brede) er listerne i rummet?

 Vinduer: Mål og tegn vinduer inkl. vindueskarmenes 
mål. Mål og tegn afstanden fra gulvet op til 
undersiden af vindueskarmen. 

 Ventilator: Mål og tegn, hvor midten (centrum) af 
emhætten skal være på væggen. Mål fra nærmeste 
væg og ud. Hvordan er udluftningen fra emhætten? 
Går aftræksluften direkte ud, eller bruges den som 
recirkuleret luft?

 Afløb: Mål og tegn, hvor midten (centrum) af afløbet 
skal være på væggen/gulvet. Mål fra nærmeste væg 
og ud.

 Vand: Mål og tegn, hvor midten (centrum) af 
vandslangen skal være på væggen/gulvet.  
Mål fra nærmeste væg og ud.
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Vigtigt at tænke på, når du  
planlægger nyt køkken:

• Hvor mange er der i husstanden? 

• Hvor mange skal lave mad samtidigt? 

•  Hvad skal du bruge af hvidevarer og andre nye 
produkter til køkkenet - såsom kaffemaskine, 
køkkenmaskine, håndmikser m.m.? 

•  Hvilke smarte løsninger har du behov for – f.eks. TV 
for enden af bordpladen eller integreret musik til 
arbejdet?

•  Skal køkkenindretningen være med L-, U- eller 
I-form? Eller skal det være to modstående rækker?

•  Hvad med at udnytte loftshøjden med høje skabe?

Når du har gennemgået ovenstående punkter, er det 
tid til at vælge de skabe og moduler, der passer til dine 
ønsker og dit hjem. 

Bestil tid til køkkenplanlægning på epoq.dk eller 
direkte i varehuset.

Det er smart at vælge Epoq!



Kun i ELGIGANTEN

Kun i ELGIGANTEN


	03-07
	8-012
	13-017
	18-019
	20-021
	22-023
	28-029
	30-031
	32-033
	34-035
	36-037
	38-039
	40-043
	44-045
	46-047
	48-051
	52-055
	56-057
	58-61
	62-065
	66-067
	68-071
	72-073
	76-077
	78-079
	80-081
	82-087
	88-89
	90-091
	92-98
	99-105
	106-110
	111-116
	117-119
	120-122
	123-125
	126-127
	128-129
	130-131
	132-147
	148-151
	152-153
	154-159
	160-163
	164-168
	169-177
	178-179
	forside_bakside

