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Siemens. Framtiden flyttar in.

Gör varje dag speciell.
Skapa nya möjligheter i köket med Siemens innovativa inbyggndasserie.
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Funktion möter 
skönhet.

Spännande innovationer. 
 
Förhöj din vardag med nya, oväntade och spännande 
möjligheter. Mer flexibel matlagning, mer plats för dina 
matvaror, olika hastighetsalternativ – Siemens strävar 
ständigt efter att överträffa dina förväntningar. Även i 
en tid då världen förändras allt snabbare och ställer allt 
högre krav på innovation kan du alltid ligga steget före 
med Siemens produkter.

Unika lösningar. 
 
Nu kan du planera ditt kök utan några kreativa begräns-
ningar. Tack vare de många tekniska lösningar som Siemens 
kan erbjuda har du oändliga möjligheter att placera dina 
produkter som du vill: separat, i en rad, vertikalt eller  
horisontellt, framträdande eller dolda. Oavsett din vision 
så kommer ditt kök verkligen att skilja sig från mängden 
om du väljer Siemens inbyggnadsprodukter. 

Iögonfallande design. 
 
Köket ska spegla din individuella stil. Det gäller även dina 
inbyggnadsprodukter. Högklassiga material, glas och stål 
av högsta kvalitet, fångar ögat med sin färg och struktur. 
Med rätt belysning och snygga detaljer förhöjs intrycket 
ytterligare. Produkternas eleganta finish passar perfekt 
ihop med alla slags skåpsluckor och fronter så att du vill 
tillbringa ännu mer tid i köket.

Med Siemens inbyggnadsprodukter kan du förhöja din matlagningsupplevelse och stämningen i köket. Produkterna 
utmärker sig på tre olika sätt: genom exceptionell teknik, iögonfallande design och de senaste inbyggnadslösningarna. 
Siemens kompetens och produkter uppfyller den högsta standarden och positionerar sig som marknadsledande för 
vitvaror. Läs mer om de tre nyckelkompetenserna och deras utmärkande kvaliteter, som sätter en ny standard för  
premiumkök i hela världen.
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Återuppfinn köket.
Dina vitvaror är hjärtat i köket. Och nu vill Siemens  
göra köket till ett socialt centrum i ditt liv genom att 
förhöja din upplevelse och ge dig nya spännande 
möjligheter. Därför valde Siemens en innovativ metod  
för att skapa ett kök som ska visa alla fördelar med 
inbyggnadsprodukter.

Siemens satte samman en grupp kreativa och visionära 
människor från helt olika yrkesområden. Deras uppgift var 
att samarbeta och inspirera varandra att spränga gränserna 
och gå ett steg längre. Efter att ha sammanställt alla idéer 
tog ett kök form, som är lika ovanligt som extraordinärt.

Läs mer om de fem gruppmedlemmarna, deras unika visioner 
och det revolutionära projektet, vilket visar att Siemens 
inbyggnadsprodukter kan göra det omöjliga möjligt.

Design blir aldrig omodernt.

Med designsystrarna Katriina och Anna-Riikka 
Nuutinen blir det design upphöjt till två. De 
lyfter fram vikten av utsidan och de små 
detaljer som fullbordar kökets utseende. För 
dem är utseende och känsla en mycket viktig 
aspekt – inte bara för köket, utan för alla delar 
av livet.

Innovation enligt din smak.

För Jos Timmer är matlagning inte bara ett 
jobb, utan en passion. Han arbetar som kock 
och fokuserar på de funktionella aspekterna 
av utrymme och produkter – han lämnar 

inget åt slumpen när det gäller matlagningsprocessen. Han är 
alltid ute efter den senaste tekniken och gillar verkligen 
Siemens innovationsutbud.

Köket: en spegelbild av din personlighet.

Fabrice Fouillet är arkitekturfotograf och ser 
på världen med lite andra ögon – kamera-
linsen. För honom är de tre nyckelkompe-
tenserna lika viktiga. Utan rätt design 

kommer inte ens den bästa innovation till sin rätt – och har inget 
värde om den inte är ett perfekt komplement till ditt kök. Hans 
förväntningar och krav när det gäller kök hade en avgörande roll 
i projektet.

Köksanpassade lösningar.

Andrea Balonier vet hur man skapar ett 
kök. Hon har jobbat många år som köks-
designer och hennes utmaning var inte 
bara att sammanställa alla idéer, utan 

också att sätta fokus på kökets dolda hjältar: inbyggnadslös-
ningarna. Tack vare deras flexibilitet kan du ställa dem där  
det passar dig.
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”Vi tittade inte bara på  
de senaste trenderna. Vi 
sökte också efter kreativa 
och visionära människor.”

–  Andrea Balonier,  
köksdesigner från Tyskland
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Från kök till socialt  
centrum. 
Med Siemens inbyggnadslösningar kan du placera dina produkter som du vill  
och skapa en plats som erbjuder spännande möjligheter.

Andrea Balonier spelar en viktig roll när det gäller att  
återuppfinna köket. När hon skapar ett kök som ska passa 
många smakinriktningar använder hon inte bara konven-
tionella metoder. Hon behöver lösningar som gör att  
hon kan utnyttja varje liten vrå optimalt. Det finns inga 
begränsningar längre när det gäller att utforma ett  
kök – med Siemens inbyggnadsprodukter kan hon låta 
kreativiteten flöda och skapa något extraordinärt.

Fräscht och flexibelt.  
 
Andrea tänkte mycket på kylskåpet och  
frysen, vilken storlek hon skulle välja och 
var de skulle placeras. Med modularFit kan 
du kombinera kylskåpet och frysen, antingen 
bredvid varandra eller ovanpå varandra. 
Den innovativa tekniken är den idealiska 
lösningen som gör att du undviker fukt  
mellan produkterna och får en kombination 
av kylskåp och frys som passar dig och  
ditt liv.

Smarta lösningar i det fördolda.Öppna ditt kök för fräscha idéer.

Kök med öppen planlösning är inte bara en trend, utan ett 
sätt att integrera matlagningen i det övriga livet. ”När det 
gäller ett kök av den här typen är det extra viktigt att ha ett 
kraftfullt ventilationssystem som avlägsnar matos innan det 
hinner sprida sig”, säger Andrea. Hon väljer inductionAir-
systemet, som är helt integrerat i hällen. Men det finns 
olika andra alternativ och stilar för att integrera ventila-

tionen i köket: från takfläktar som inte skymmer sikten till 
framträdande väggmonterade fläktar som är lika kraftfulla 
som dekorativa.

För att behålla kökets utseende måste du få undan disk-
maskinen. varioHinge är en av de lösningar som hjälpte  
Andrea med det. Med varioHinge slipper man glappet  
mellan skåpsluckan och sockeln, vilket gör att du kan placera 
maskinen högre upp. Och i kombination med openAssist 
finns inte ens något handtag som avslöjar var diskmaskinen 
finns och du får ett rent och elegant utseende. Om disk-

maskinen placeras på sin traditionella golvhöjd ger dig  
timeLight-funktionen all information om diskmaskinens  
status med ett ögonkast, direkt på golvet. De olika inbygg-
nadslösningarna för att dölja diskmaskinen i skåpet var  
oändliga för Andrea och gav henne ännu större möjligheter 
att skapa ett ovanligt kök.
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”När proffs från olika 
yrkesområden samar-
betar kan de nå hur 
långt som helst.”

–  Katriina and Anna-Riikka Nuutinen,  
inredningsdesigners  från Finland

Design
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Siemens inbyggnadsprodukter är imponerande med sina raka 
linjer och tidlösa design. De är snygga att titta på och ger dig 
många möjligheter att inreda ditt kök precis som du vill ha det. 
Det är något som känns extra viktigt för Katriina och Anna-
Riikka Nuutinen. Färg, ljus, material – minsta lilla detalj kan 
göra en stor skillnad för helhetsintrycket.

Extraordinär design inspirerar 
till extraordinära skapelser. 
Ett kök ska inte bara vara till för att laga mat. För de här två systrarna måste det 
också tillgodose deras höga designkrav.

Perfekt matchning.

Vissa produkter, t.ex. ugnen, är inte gjorda för att döljas.  
De fullbordar kökets utseende med sin eleganta hög-
klassiga design och premiummaterial med en lyxig känsla. 
Tvåzons-designen är ett enkelt sätt att sammanfoga 
produkterna. Det är något som Anna-Riikka är särskilt 
förtjust i.  

Tack vare designFit får du exakt det utseende du strävar 
efter. Det ger dig många möjligheter att kombinera 
produkterna, och slutresultatet blir alltid lika enastående.

Visa vad du tycker.

Dessutom är TFT Touchdisplay Plus ren och tidlös när den är 
avstängd. Det intuitiva användargränssnittet har allt du kan 
förvänta dig av en display, och navigeringen går enkelt på 
den användarvänliga fullfärgsskärmen. Att se ett kök 

genom ögonen på två designexperter ger ett helt nytt 
perspektiv på hur en enda funktion kan förändra ett kök.

Ljusshow i köket.

Se dina glas och tallrikar i ett nytt ljus. Med emotionLight 
får du en enastående belysning inuti diskmaskinen – något 
helt annat än vanlig köksbelysning. Katriina tycker att den 
funktionen är ett smart sätt att smycka även insidan på  
en produkt. 

Genom att färgkoordinera diskmaskinen och fläkten kan 
hon skapa en enhetlig belysning i hela köket, och anpassa 
färger och intensitet efter säsongen, tillfället, stämningen 
eller helt enkelt tiden på dagen.
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”Det vore perfekt om  
jag kunde laga mat  
och umgås samtidigt.”

–  Jos Timmer,  
kock från Nederländerna

Inn
ovation
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Ingredienserna till ett 
perfekt kök. 
 
För Jos Timmer gäller samma sak när du bygger ett kök som när du  
lagar mat: endast de finaste ingredienserna i rätt kombination kan skapa  
någonting enastående.

Och sen kommer disken.

Jos vet att en middag inte bara kräver 
matlagning. Efter matlagningen kommer 
något som han inte är lika förtjust i – disken. 
Som tur är kan han luta sig tillbaka och låta 
diskmaskinen ta hand om det: brilliantShine-
systemet gör disken skinande ren och helt 
torr. Till och med ugnen rengör sig själv tack 
vare activeClean®-funktionen som förvandlar 
allt spill till aska. Allt han behöver göra är att 
torka ur den efteråt.

Som professionell kock vill han överraska sina 
gäster, inte bara med utsökt mat, utan också 
med ett kök som kombinerar bekvämlighet med 
praktiska funktioner. Självklart ställer han tuffa 
krav på både kök och utrustning, och han är alltid 
på jakt efter ny teknik som förbättrar matlagnings-
processen utan att förminska matlagningsglädjen.

En fräsch start för din mat. 
 
Jos vill gärna ha kylskåpet full av färsk och god mat. På  
så sätt kan han snabbt sätta igång och laga mat när han 
känner för det. Han behöver därför ett kök med ett stort 
kylskåp och hyperFresh premium. Tack vare den optimala 
fuktregle-ringen och separat 0 °C -låda håller sig maten 
färsk upp till tre gånger så länge.

Nya matlagningsdimensioner. 

Jos älskar att laga delikata måltider och skapa nya maträtter. 
Då behöver han en häll som ger honom utrymme att tillreda 
flera rätter samtidigt. Med flexInduction Plus kan han det: 
flytta pannor och kastruller helt fritt, med matlagningszoner 
som anpassar sig efter kokkärlet, oavsett storlek.

”Jag vill snabbt kunna laga till något om mina vänner dyker 
upp på middag”, säger Jos. Med ugnens varioSpeed-funktion 
kan han förkorta tillagningstiden med upp till 50 % – utan 
att kompromissa med kvaliteten."
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”Jag gillar precision 
och vill att det ska  
gälla även i mitt kök.” 

– Fabrice Fouillet,  
   arkitekturfotograf från Frankrike
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Inbyggd uppkoppling.
När det gäller köket vill Fabrice Fouillet inte kompromissa. Han vill att  
inbyggnadsprodukterna ska göra köket till hemmets hjärta.

Home Connect erbjuder lösningar för nästan 
alla situationer: nya recept, tips och tricks för 
produkterna och påminnelser att byta filter i 
fläkten eller fylla på sköljmedel i diskmaskinen, 
bara för att nämna några.

Farbices tuffa krav tillgodoses av Siemens 
funktionsrika produkter – i synnerhet den 
nyskapande Home Connect-appen. Kombina-
tionen av design, innovation och lösningar 
innebär många möjligheter att fjärranpassa 
köket efter hans liv.

Ett kök måste vara tilltalande. Men enastående design  
och smarta lösningar räcker inte för att uppfylla krävande 
kunders höga förväntningar. Det är därför som Fabrice vill  
ha inbyggnadsprodukter med den senaste teknologin med 
allt vad det innebär – fullständig anslutningsbarhet och ett 
liv som levs fullt ut.

Fabrice gillar att ha kontroll, alltid, både på jobbet och i sitt 
privatliv. Därför är Home Connect den funktion som passar 
honom allra bäst: tack vare den innovativa appen kan han 

hålla koll på sina vitvaror. Sätta igång en tvättmaskin på väg 
hem, sätta på ugnen, titta om något saknas i kylskåpet 
medan han är i affären – med Home Connect har han 
möjlighet att sköta sina sysslor var han än är.

Många produkter – en app. 
Home Connect finns för alla 
produktkategorier.

Appens design matchar den elegans som övriga produkter bidrar med i köket – i din smarttelefon. Dessutom är den 
snygga appen användarvänlig och enkel att hantera, så Fabrice kan sköta sina produkter direkt från soffan.
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Bygg in spännande 
möjligheter.
Siemens strävar efter att uppgradera ditt liv med premium-
produkter och ojämförlig kvalitet. Siemens inbyggnads- 
produkter passar perfekt i alla kök, nu och i framtiden, och 
förvandlar ditt kök från en plats där du lagar mat till ett 
ställe där du gärna tillbringar tid med familj och vänner.

Det nya köket är ett bevis på det. Det kombinerar de tre 
nyckelkompetenserna: lösningar, design och innovation – 
utan några kompromisser. Besök vår webbplats och se själv. 
Eller välj en inbyggnadsprodukt och förvandla ditt kök till 
ett socialt centrum i ditt liv.
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