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Siemens. Fremtiden flytter inn.

Gjør hver dag spesiell.
Skap nye muligheter på kjøkkenet med Siemens innovative innbyggingsserie.
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Kunnskap møter de 
kunnskapsrike.

Spennende innovasjoner. 
 
Den nyeste teknologien kan gjøre hver dag mer  
spesiell ved å åpne opp helt nye uventede og spennende 
muligheter. Mer fleksibilitet i matlagingen, forlenget 
matoppbevaring og en rekke hastighetsalternativer – 
Siemens slutter aldri å overgå forventningene dine.  
Selv når verden og kravene til innovasjon endres  
raskere enn noensinne, ligger du alltid foran med 
Siemens-produkter.

Unike løsninger. 
 
Kreativiteten din har ingen begrensinger når det gjelder 
planleggingen av kjøkkenet ditt. Med de mange tekniske 
løsningene som Siemens tilbyr, er muligheten til organi-
sering av produktene endeløse: Separat eller ved siden av 
hverandre, vertikalt, horisontalt, fremtredende eller skjult. 
Uansett hva din visjon er, kommer kjøkkenet virkelig skille 
seg ut fra mengden hvis du velger Siemens innebygde 
hvitevarer. 

Iøynefallende design. 
 
Kjøkkenet skal representere din individuelle stil. Det gjør 
også innbyggingsproduktene. Eksklusive materialer som 
glass og stål forbløffer deg med farger og struktur. De 
fremheves ytterligere av riktig belysning og attraktive 
detaljer. Produktene er stilige og integreres perfekt inn  
i enhver stil av skap og fronter – og fører til at du vil  
tilbringe mer tid på kjøkkenet

Siemens innbyggingsprodukter kan omdefinere matlagingsopplevelsen og kjøkkenatmosfære din. Hvert enkelt 
produkt utmerker seg på tre ulike måter: Med eksepsjonell teknologi, iøynefallende design og banebrytende innebygde 
løsninger. Med dette kompetansegrunnlaget oppfyller Siemens de høyeste standardene, og kan posisjonere seg som 
en markedsleder for husholdningsapparater. Finn ut alt om de tre nøkkelkompetansene og deres ulike kvaliteter som 
setter standarden for førsteklasses kjøkken i hele verden.

Innebygd 
kompetanse
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Slik fornyer vi 
kjøkkenet.
Dine hvitevarer er hjertet av kjøkkenet. Og Siemens er 
fast bestemt på å gjøre kjøkkenet til det sosiale senteret i 
livet ditt - forbedre hverdagen og åpne opp for spennende 
muligheter. Men hvis du vil oppnå dette må du tenke 
nytt. Derfor har Siemens valgt en innovativ tilnærming 
for å bygge et kjøkken som representerer alle fordelene 
med våres innebygde produktene.

Siemens satte sammen en gruppe kreative og visjonære 
personer fra helt forskjellige yrker. Deres oppgave var å 
samarbeide og inspirere hverandre til å sprenge gren-
sene og gå et skritt videre. Etter å ha samlet alle ideer 
tok et kjøkken form, ett kjøkken som som er like uvanlig 
som ekstraordinært. Les mer om de fem gruppemedlem-
mene, deres unike visjoner og det revolusjonerende 
prosjektet, som viser at Siemens innbyggingsprodukter 
kan gjøre det umulige mulig.

Design blir aldri umoderne.

Dobbel designeffekt med interiørdesigner-
søstrene Katriina og Anna-Riikka Nuutinen. De 
trekker frem viktigheten av synlige elementer 
og de små detaljene som kompletterer et 
kjøkkens utseende. Stil og utseende er veldig 
viktige aspekter for dem – ikke bare for  
kjøkkenet, men for alle aspekter i livet

Innovasjoner som passer for deg.

For Jos Timmer er matlaging ikke bare en 
jobb, men en lidenskap. Som profesjonell 
kokk fokuserer han på de funksjonelle 
aspektene med plass og produkter – alt som 

er viktig for ham, når det gjelder matlagingsprosessen. Han er 
alltid på jakt etter den nyeste teknologien og nyter Siemens 
utvalg av innovasjon til det fulle.

Kjøkkenet: Et snapshot av en 
personlighet.

Fabrice Fouillet er en arkitekturfotograf  
som ser verden gjennom andre øyne – 
kameraets linse. For ham er de tre 

nøkkelkompetansene like viktige. Den beste innovasjonen kan 
ikke skinne uten riktig design – og begge er ubrukelige hvis de 
ikke er perfekt tilpasset kjøkkenet. Hans forventninger og krav 
når det gjelder kjøkken spilte en viktig rolle i prosjektet.

Kjøkkenformede løsninger.

Andrea Balonier vet hvordan man skal 
skape kjøkken. Med mange års erfaring 
som kjøkkendesigner var utfordringen 
hennes ikke bare å samle inn alle ideene, 

men også å fremheve de skjulte heltene til et perfekt funger-
ende kjøkken: De innebygde løsningene. De gir fleksibilitet til 
å organisere apparatene så individuelt som nødvendig.
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”Vi så ikke bare på de siste 
trendene. Vi så også etter 
personer med kreative og 
visjonære tankesett.”

–  Andrea Balonier,  
kjøkkendesigner fra Tyskland
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Fra kjøkken til sosialt 
sentrum. 
Med Siemens innbyggingsløsninger, kan du plassere dine produkter som du  
ønsker og skape et sted som tilbyr spennende muligheter.

Andrea Balonier spiller en nøkkelrolle i prosessen med å 
fornye kjøkkenet. For å bygge et kjøkken basert på mange 
ønsker og ideer kan hun ikke bruke vanlige byggemetoder. 
Hun trenger løsninger som gir henne rom til å bruke hvert 
enkelt hjørne fullt ut. Det finnes ingen grenser lenger når 
det gjelder organiseringen av et kjøkken – med Siemens 
innebygde produkter kan hun la kreativiteten flyte for å 
designe noe ekstraordinært.

Friskhet møter fleksibilitet. 
 
Andrea tenkte mye på størrelse og plassering 
da hun vurderte kjøle- og fryseskap. Med 
modularFit kan kjøleskap og frysere kom-
bineres enten side by side eller oppå 
hverandre. Denne innovative teknologien 
er den ideelle løsningen for plettfri tilpasning 
uten at det dannes fukt mellom produk-
tene, og som gir deg en kjølesituasjon som 
er perfekt tilpasset kjøkkenet og livet ditt.

Smarte skjulte løsninger.Åpne kjøkkenet ditt for nye ideer.

Kjøkken med åpen løsning er ikke bare en trend, men en 
løsning for å integrere matlaging i stuen. “For denne typen 
kjøkkenstil er det spesielt viktig å ha et effektivt ventilasjons-
system som fjerner matos og lukt før den før sjansen til å 
spre seg”, sier Andrea. Hun foretrekker inductionAir System 
som renser luften samtidig som den er helt integrert i 
platetoppen. Men det finnes flere andre alternativer og 

stiler for integrering av ventilasjonen på en perfekt måte  
på kjøkkenet: Fra takventilatorer som er helt skjulte til 
fremtredende veggmonterte ventilatorer som er like 
effektive som dekorative.

Oppvaskmaskinen må være skjult for å opprettholde et  
enhetlig utseende på kjøkkenet, og varioHinge er en av løs-
ningene som hjelper Andrea med å oppnå dette. Den gir  
ingen stor åpning mellom møbelfronten og sokkelen slik at 
oppvaskmaskinen også kan plasseres på et høyere nivå. Og i 
kombinasjon med openAssist er det ikke en gang et håndtak 
som kan avsløre at det finnes en skjult oppvaskmaskin – og 

man oppnår en rent og raffinert utseende. Hvis oppvask-
maskinen plasseres i tradisjonell gulvhøyde kan timeLight-
funksjonen gi all oppvaskmaskininformasjonen på et øyeb-
likk: Den projiserer driftsstatus og resterende tid på gulvet. 
De ulike innebygde løsningene for å skjule oppvaskmaskinen 
i skapene virker endeløse for Andrea – og gir henne enda 
flere alternativer til å designe et uvanlig kjøkken.
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”Profesjonelle innen 
ulike felt som jobber 
sammen kan oppnå 
nesten hva som helst.”

–  Katriina and Anna-Riikka Nuutinen,  
interiørdesignere fra Finland

Design
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Siemens innbyggingsprodukter imponerer med sine rette 
linjer og tidløse design. De er stilige og gir ulike muligheter til 
å dekorere kjøkkenet ditt akkurat slik du ønsker det. Det er noe 
som spesielt fascinerer Katriina og Anna-Riikka Nuutinen. 
Farger, lys, og materialer – selv de minste detaljene kan gjøre 
stor forskjell for det samlede uttrykket til et kjøkken.

Ekstraordinær design inspirerer  
til ekstraordinære kreasjoner. 
For disse to søstrene skal ikke et kjøkken bare handle om å tilberede mat,  
det må også oppfylle deres høye krav til design.

Den perfekt matchen.

Noen produkter er det ikke meningen at man skal skjule, 
for eksempel ovnen. De kompletterer kjøkkenets stil med 
raffinert og elegant design og førsteklasses materialer 
som både føles og ser eksepsjonelle ut. Tosone-designen 
er for eksempel en perfekt måte å smelte apparatene inn i 
hverandre på. Og det er en av de kvalitetene som Anna-
Riikka liker best.  

Designtilpasningen til innebygde hvitvarer er et annet 
kjennetegn som bidrar til å skape eksakt den ønskede 
stilen i alle produktkategorier. Den gir mange kombina-
sjonsmuligheter for produktene og resultatet er alltid 
iøynefallende.

Vis smaken din.

I tillegg er TFT Touchdisplay Plus rent og tidløst når det slås 
på. Når det er i bruk gjør det intuitive grensesnittet alt du 
kan forvente deg av et display med berøringsnavigasjon 
med betjening og brukervennlig fullfargeskjerm. Når man 

ser et kjøkken gjennom øynene til to designeksperter får 
man et helt nytt perspektiv på hvordan en enkelt funksjon 
kan endre et kjøkken.

Lysshow på kjøkkenet.

Åpne oppvaskmaskinen og nyt optimal belysning: 
emotionLight gir en optimal innvendig belysning i hele 
maskinen  – og representerer noe helt annet en vanlig 
kjøkkenbelysning. Katriina er spesielt glad i denne 
funksjonen som en smart måte å forskjønne innsiden  
av apparatet også. 

Med fargekoordinering av oppvaskmaskinen og ventilator-
hetten kan hun skape sin favorittbelysning i hele kjøkkenet, 
og tilpasse farge og intensitet til sesong, anledning, humør 
eller ganske enkelt tid på dagen.
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”Det ville være perfekt 
hvis jeg kunne lage 
mat og være sosial 
samtidig.”

–  Jos Timmer,  
kokk fra Nederland

Inn
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Ingrediensene til et  
perfekt kjøkken. 
 
For Jos Timmer er bygging av et kjøkken akkurat som å skrive ned en  
oppskrift: Bare de aller beste ingrediensene kombinert på den riktige  
måten kan skape noe enestående.

Når matlagingen er ferdig,  
starter rengjøringen.

Jos vet at tilberedningen av en middag ikke 
bare er selve matlagingen. Det er også den 
delen han ikke liker, nemlig slutten, når han 
må rydde og vaske opp. Men nå kan han 
heldigvis lene seg tilbake mens apparatet 
tar hånd om det: brilliantShine System 
etterlater kjørlene hans skinnende og tørre. 
Til og med ovnen rengjør seg selv takket 
være activeClean®-funksjonen som gjør  
alle matlagingsrester om til aske. Alt han 
trenger å gjøre er å tørke av etterpå.

Som profesjonell kokk ønsker han å overraske 
gjestene med deilig mat, men også med et kjøkken 
som både er komfortabelt og praktisk. Han har 
naturligvis høye krav til kjøkkenet og produktene 
samtidig som han alltid ser etter ny teknologi 
som forbedrer matlagingen uten at den blir  
mindre morsom. 

En frisk start for maten din. 
 
Jos liker å ha kjøleskapet fullt av fersk og smakfull mat.  
Det gir ham friheten til å lage mat akkurat når han ønsker 
det. Dette betyr at hans drømmekjøkken trenger et stort 
kjøleskap med hyperFresh premium.  Takket være optimal 
fuktighetsregulering og separat 0 °C-skuff holder maten 
seg frisk opptil tre ganger lengre.

De nye matlagingsdimensjonene.

Jos elsker å lage kompliserte retter og prøve ut nye kreas-
joner. Det betyr at han trenger en platetopp med plass til 
å tilberede flere retter samtidig. flexInduction Plus gjør 
det mulig for ham å tilpasse størrelsen til kokekaret enten 
det er en liten gryte eller en stor paella-panne.

“Hvis vennene mine kommer på middag vil jeg kunne lage 
noe raskt”, sier Jos. Med ovnens varioSpeed-funksjon kan 
han redusere tilberedningstiden med opptil 50 % – justert 
i forhold til den tiden han har igjen, uten at det påvirker 
resultatet."
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”Jeg liker nøyaktighet 
og ønsker å ha denne  
nøyaktigheten på 
kjøkkenet mitt også.” 

– Fabrice Fouillet,  
   arkitekturfotograf fra Frankrike
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Et bilde av perfekt  
samspill.
Når det gjelder kjøkkenet, vil ikke Fabrice Fouillet kompromisse. Han ønsker at 
de integrerbare produktene skal gjøre dette rommet til hjemmets sentrum.

Home Connect tilbyr løsninger for omtrent  
alle situasjoner: Nye oppskrifter, tips og råd for 
hvitevarene og påminnelser om å skifte filter i 
ventilatoren eller fylle på glansemiddel i 
oppvaskmaskinen, for å nevne noe.

Fabrices høye krav oppfylles av funksjonen - 
berikende Siemens produkter – og spesielt  
den banebrytende Home Connect-appen. 
Kombinasjonen av design, innovasjoner og 
løsninger gir ham massevis av muligheter til  
å fjerntilpasse kjøkkenet til livet sitt.

Et kjøkken må være innbydende. Men utmerket design og 
smarte løsninger er ikke nok til å oppfylle de høye forvent-
ningene til en krevende kunde. Derfor ønsker Fabrice 
innebygde produkter med banebrytende teknologi og alle 
muligheter det gir – endeløs tilkobling og muligheten til å 
nyte livet fullt ut.

Fabrice liker å ha kontroll til enhver tid og uansett hvor han 
er, både på jobben og i privatlivet. Derfor er Home Connect 

den funksjonen som best matcher behovene hans: Den 
innovative appen gjør det mulig for ham å være tilkoblet  
til hvitevarene. Han starter vaskemaskinen på vei hjem, 
forvarmer ovnen og ser i kjøleskapet når han er i butikken – 
med Home Connect kan han ligge i forkant av arbeidet når 
som helst og uansett hvor han er. Mange produkter  

‒ en app. Home Connect  
er tilgjengelige for alle 
produktkategorier.

Appens design ligner på det eksklusive utseende som hvitevarene bringer inn på kjøkkenet. Det rene uttrykket gjør 
den brukervennlig og enkel å betjene. Det betyr at Fabrice kan justere apparatene mens han sitter i sofaen.
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Innbygging av  
spennende muligheter.
Siemens jobber hardt for å oppgradere livet ditt med 
førsteklasses hvitevarer og uovertruffen kvalitet. Med  
fremsynte ideer fortsetter de innebygde produktene å 
berike alle situasjoner på kjøkkenet ditt, og forvandler  
kjøkkenet fra et sted der du lager mat til et sted der du  
ønsker å tilbringe tid med venner og familie.

De nykonstruerte kjøkkenet er bevis på dette: Det kom- 
binerer de tre nøkkelkompetansene – løsninger, design og 
innovasjoner – uten kompromisser. Besøk nettsiden og se 
selv. Eller velg ditt innbyggingsprodukt og gjør ditt egne 
kjøkken om til et sosialt sentrum i livet ditt. 
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