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Siemens. Tuo tulevaisuuden kotiisi.

Tee jokaisesta päivästä erityinen.
Luo keittiöön uusia mahdollisuuksia kalustepeitteisten Siemens-kodinkoneiden  
ja niiden innovatiivisten ominaisuuksien avulla.
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Osaaminen yhdistyy 
asiantuntemukseen.

Mielenkiintoisia innovaatioita. 
 
Uusin teknologia tekee arjesta vähemmän arkisen 
avaamalla odottamattomia ja mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia. Enemmän ruoanvalmistusmahdoll-
isuuksia, ruoka säilyy pidempään, valmistuu nopeammin 
– Siemens ei koskaan lakkaa haastamasta itseään, jotta 
odotuksesi täytetään. Vaikka maailma ja innovaatioihin 
kohdistuvat vaatimukset muuttuvat nopeammin kuin 
koskaan aikaisemmin, Siemens auttaa pysymään 
kehityksen kärjessä.

Yksilölliset ratkaisut. 
 
Kun on kyse keittiön suunnittelusta, voit antaa luovuudellesi 
siivet. Siemens tarjoaa teknisiä ratkaisuja, joiden ansiosta  
kodinkoneiden sijoittamiselle on loputtomasti vaihtoehtoja: 
erikseen tai vierekkäin, päällekkäin tai rinnakkain, näkyville 
tai piiloon. Mieltymyksistäsi riippumatta kalusteisiin 
sijoitettavat Siemens-kodinkoneet auttavat erottumaan 
tavallisten keittiöiden massasta.

Katseet vangitseva muotoilu. 
 
Yksilöllisen tyylisi tulee ilmentyä keittiössä. Sama koskee 
kalustepeitteisiä kodinkoneita. Laadukkaan lasin ja teräksen 
kaltaiset materiaalit hivelevät silmiä värillään ja raken-
teellaan. Valon oikea käyttö ja vaikuttavat yksityiskohdat 
korostavat niitä. Näiden kodinkoneiden hienostunut 
ulkoasu integroituu täydellisesti kaikkiin keittiökalusteisiin, 
joten haluat viettää enemmän aikaa keittiössä.

Kalusteisiin sijoitettavat Siemens-kodinkoneet nostavat ruoanvalmistusosaamisesi ja keittiössä vallitsevan tunnelman 
täysin uudelle tasolle. Jokainen kodinkone erottuu joukosta kolmella tavalla: poikkeuksellinen teknologia, katseet  
vangitseva muotoilu ja muille suuntaa näyttävät ratkaisut kalusteisiin sijoittamisessa. Siemens osaaminen kodinkoneissa 
täyttää tiukimmatkin vaatimukset ja haluaa asettua kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden johtavaksi merkiksi. Tutustu 
kaikkiin kolmeen keskeiseen etuun ja niiden ominaisuuksiin, joiden avulla huipputason keittiöt kaikkialla maailmassa 
nousevat täysin uudelle tasolle.
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Keittiö luodaan 
uudelleen.
Kodinkoneet ovat keittiön ydin. Siemens on päättänyt 
muuttaa tämän tilan elämäsi sosiaaliseksi keskukseksi. 
Saat joka päivä parempia kokemuksia ja mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia. Mutta tämä edellyttää, että ajattelet 
uudella tavalla. Siksi Siemens suhtautuu keittiön  
rakentamiseen innovatiivisesti, jotta kaikki kalusteisiin 
sijoitettavien kodinkoneiden tarjoamat mahdollisuudet 
otetaan huomioon.

Luovat ja visionääriset ihmiset eri ammattialoilta  
osallistuivat suunnitteluun. He ideoivat yhdessä ja inno-
stuvat toisiaan rikkomaan rajoja, jotta päästiin pidem-
mälle kuin aikaisemmin. Heidän ideoidensa pohjalta  
uotiin keittiö, joka on epätavallinen ja yllättävä.

"Tutustu näihin viiteen suunnittelun vastuuhenkilöön, 
heidän ainutlaatuisiin visioihoihinsa ja vallankumouksel-
liseen projektiin – sen avulla kalusteisiin sijoitettavat  
Siemens-kodinkoneet voivat tehdä mahdottomasta 
mahdollisen.

Muotoilu on aina muodissa.

Sisustussuunnittelijasisarukset Katriina  
ja Anna-Riikka Nuutinen on muotoilun 
tehokaksikko. He korostavat keittiössä 
näkyvien elementtien ja pienten yksityis-
kohtien merkitystä. Heille on tärkeää, miltä 
keittiössä näyttää ja tuntuu – ja tietysti  
muillakin elämän osa-alueilla.

Innovaatioita sinun makuusi.

Jos Timmerille ruoanlaitto ei ole vain työtä. 
Se on hänen intohimonsa. Ammattikokkina 
hän keskittyy tilan ja kodinkoneiden 
toiminnallisuuteen – kaikkeen hänelle 

tärkeään osana ruoanvalmistusprosessia. Hän etsii aina 
uusimpia tekniikoita ja nauttii Siemens-innovaatioista täysin 
rinnoin.

Keittiö heijastaa persoonallisuutta.

Fabrice Fouillet on arkkitehtuurin 
valokuvaaja, joka näkee maailman eri 
tavalla: kameran objektiivin läpi. Hän antaa 
yhtä suuren painoarvon kaikille kolmelle 

keskeiselle tekijälle. Paraskaan innovaatio ei pääse oikeuksiinsa, 
jos sitä ei ole muotoiltu toimivaksi – varsinkaan silloin, jos se  
ei täydennä keittiötä halutulla tavalla. Hänen keittiöille 
asettamillansa odotuksilla ja vaatimuksilla oli suuri  
merkitys projektille."

Keittiöön muotoiltuja ratkaisuja.

Andrea Balonier osaa luoda keittiöitä. 
Vuosikausien kokemuksellaan keittiösuun-
nittelusta hän kokosi kaikki ideat yhteen ja 
korosti täydellisesti toimivan keittiön 

piiloon jääviä sankareita: kalusteisiin sijoitettavia kodinkoneita. 
Ne voidaan sijoittaa joustavasti ja yksilöllisesti.
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”Emme pelkästään tarkas-
telleet uusimpia trendejä. 
Lisäksi estimme luovia,  
visionäärisiä ihmisiä.”

–  Andrea Balonier,  
keittiösuunnittelija, Saksa
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Keittiöstä sosiaalisen 
elämän keskukseksi.
Kalusteisiin sijoitettavilla Siemens-kodinkoneille voidaan valita paikat yksilöllisesti 
ja joustavasti. Silloin tila tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Andrea Balonierilla on tärkeä tehtävä keittiön luomisessa 
uudelleen. Kun rakennetaan keittiö, jossa monet toiveet ja 
ideat toteutuvat, hän ei tyydy käyttämään tavanomaisia 
rakennusmenetelmiä. Hän haluaa ratkaisuja, joiden avulla 
tilan jokainen nurkka hyödynnetään täysimääräisesti. 
Keittiön sisustamiselle ei enää aseteta rajoja – kalusteisiin 
sijoitettavat Siemens-kodinkoneet antavat tilaa 
luovuudelle, joten lopputulos poikkeaa tavanomaisesta.

Raikkaus kohtaa monikäyttöisyyden. 
 
Kun valittiin kylmäkalusteita, Andrea  
keskittyi niiden kokoon ja sijoituspaikkaan. 
modularFit-jääkaappi ja -pakastin voidaan 
yhdistää joko vierekkäin tai päällekkäin. 
Tämä innovatiivinen tekniikka on ihanteel-
linen ratkaisu. Kodinkoneiden väliin ei kerry 
kosteutta, ja kylmäsäilytys mukautuu  
keittiöön ja elämäntyyliin saumattomasti.

Älykkäitä ratkaisuja piilossa.Päästä raikkaat ideat keittiöön.

Avokeittiöt eivät ole pelkkä trendi. Niiden avulla keittiö 
yhdistetään osaksi oleskelutilaa. "Tällaisessa keittiössä 
tarvitaan tehokas liesituuletin, jotta keittiön hajuista 
päästään eroon ennen kuin ne riistäytyvät valloilleen", 
kertoo Andrea. Hänen suosikkinsa on inductionAir System, 
joka pitää ilman puhtaana ja on integroitu keittotasoon. 
Mutta on olemassa muitakin vaihtoehtoja integroida 

liesituuletin keittiöön saumattomasti: piiloon jäävistä 
liesituulettimista veistoksellisiin seinään asennettaviin, 
jotka ovat sekä tehokkaita että koristeellisia.

Jotta keittiön ulkoasu pysyy yhtenäisenä, astianpesukone 
täytyy kätkeä. varioHinge on yksi ratkaisuista, joiden avulla 
Andrea saavuttaa tavoitteensa. Kun se valitaan, kalusteen 
etuosan ja jalkalistan väliin ei jää rakoa, joten kodinkone 
voidaan sijoittaa korkeammalle. openAssist-toiminnon  
ansiosta edes kahva ei ilmianna astianpesukonetta, joten 
 ilmeestä tulee siistin tyylikäs. Jos astianpesukone asetetaan 

perinteisesti lattialle, timeLight-toiminto näyttää sen tiedot 
yhdellä silmäyksellä: se heijastaa pesuohjelman vaiheen ja 
jäljellä olevan ajan lattiaan. Erilaiset kalustepeitteiset  
ratkaisut astianpesukoneen kätkemiseksi kaappiin ovat  
Andrean mielestä loputtomia – joten hän saa enemmän 
mahdollisuuksia luoda epätavallisen keittiön.
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”Kun eri alojen 
ammattilaiset tekevät 
yhteistyötä, ylletään 
mahtaviin saavutuksiin.”

–  Katriina and Anna-Riikka Nuutinen,  
sisustussuunnittelijat, Suomi

Muotoilu
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Kalusteisiin sijoitetavat Siemens-kodinkoneet tekevät 
vaikutuksen suorilla linjoillaan ja ajattomalla muotoilullaan. 
Niitä on mukava katsella. Lisäksi ne tarjoavat loputtomasti 
mahdollisuuksia luoda tarkalleen toiveet täyttävän keittiön. 
Juuri tämä kiehtoo Katriina ja Anna-Riikka Nuutista. Väri, 
valaistus, materiaali – pienimmätkin yksityiskohdat voivat 
vaikuttaa keittiön yleiseen ilmeeseen ratkaisevasti.

Tavallisuudesta poikkeava  
design innostaa luomaan  
tavallisuudesta poikkeavaa. 
Keittiötä ei pidä suunnitella vain ruoan valmistamista varten. Näiden sisarusten 
mielestä sen tulee täyttää myös design-vaatimukset.

Anna mieltymystesi näkyä.

TFT Touchdisplay Plus -näyttö on selkeä ja ajaton silloinkin, 
kun se on sammutettu. Ja kun se on käytössä, värinäytön 
intuitiivinen käyttöliittymä tekee kaiken mahdollisen, sillä 
näytössä on helppo liikkua koskettamalla. Kun keittiötä 

tarkastellaan kahden suunnitteluasiantuntijan silmin, 
huomataan uudella tavalla, kuinka yksi ominaisuus voi 
muuttaa koko keittiön.

Valoshow keittiössä.

Avaa astianpesukone ja nauti ihanteellisesta 
valaistuksesta. emotionLight avaa henkeäsalpaavan 
näkymän laseihin ja astioihin – tavallinen keittiön 
valaistus ei tunnu enää miltään. Katriina pitää erityisesti 
tästä ominaisuudesta, koska se on näppärä tapa korostaa 
kodinkoneen sisäpuolta. 

Kun astianpesukoneen ja liesituulettimen värit 
koordinoidaan, hän voi luoda suosikkivalaistuksensa  
koko keittiöön mukauttamalla värit ja valaistuksen 
voimakkuuden vuodenajan, tunnelman tai  
yksinkertaisesti kellonajan mukaan.

Täydellinen liitto.

Tiettyjä kodinkoneita, kuten uunia, ei ole tarkoitus 
piilottaa. Ne täydentävät keittiön ulkonäköä tyylikkään 
korkealuokkaisella muotoilullaan ja laadukkailla 
materiaaleillaan, jotka näyttävät ja tuntuvat upeilta. 
Esimerkiksi ohjaustaulun graafinen kaksilinjainen 
muotoilu saa kodinkoneet sulautumaan toisiinsa. Se on 
yksi ominaisuuksista, joista Anna-Riikka pitää eniten.  

Kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden Design Fit auttaa 
saamaan aikaan tarkalleen halutun ulkoasun. Sen ansiosta 
kodinkoneet sointuvat toisiinsa. Se tarjoaa useita 
mahdollisuuksia yhdistää kodinkoneita, ja lopputulos 
hivelee silmää.
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”Haluaisin valmistaa 
ruokaa ja seurustella  
samanaikaisesti.”

–  Jos Timmer,  
kokki, Alankomaat

Inn
ovaatiot
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Täydellisen keittiön  
ainesosat. 
 
Jos Timmerin mielestä keittiön rakentamista voi verrata ruokaohjeen  
laatimiseen. Jos halutaan loistava lopputulos, tarvitaan parhaita raaka-aineita 
oikeissa suhteissa.

Kun ruoanvalmistus päättyy, 
siivoaminen alkaa.

Jos tietää, että illallisen valmistamiseen liittyy 
paljon muutakin kuin ruoanvalmistusta. Myös 
vaihe, josta hän ei pidä – jälkien korjaaminen. 
Onneksi hänen ei tarvitse tehdä sitä: 
brilliantShine-järjestelmä tekee astioista 
puhtaita ja kuivia. Uunikin puhdistaa itsensä. 
activeClean®-toiminto muuttaa ruokajäämät 
tuhkaksi. Hänen tarvitsee ainoastaan poistaa 
ne nopealla pyyhkäisyllä.

Ammattikokkina hän haluaa yllättää vieraansa 
herkullisen ruoan lisäksi keittiöllä, jossa  
käyttömukavuus yhdistyy käytännöllisyyteen. 
Luonnollisesti hän asettaa tiukkoja vaatimuksia 
keittiölleen ja kodinkoneilleen. Hän etsii  
jatkuvasti uusia tekniikoita, joiden avulla  
ruoanvalmistamista parannetaan vähentämättä 
sen hauskuutta.

Ruoanvalmistus pohjautuu raikkauteen. 
 
Jos haluaa pitää jääkaapin täynnä raikasta ja maistuvaa 
ruokaa.  Silloin hän voi ryhtyä valmistamaan ruokaa kun 
mieli tekee. Siksi hänen ihannekeittiössään tarvitaan tilava 
jääkaappi, jossa on hyperFresh premium -toiminto.  
Ihanteellisen kosteudensäädön ja erillisen 0 °C -laatikon 
ansiosta ruoka pysyy tuoreena jopa kolme kertaa 
pidempään.

Ruoanvalmistuksen uudet ulottuvuudet. 

Jos valmistaa mielellään juhla-aterioita ja kokeilee uusia 
luomuksia. Siksi hän tarvitsee keittotason, jolla riittää tilaa 
valmistaa useita ruokalajeja samanaikaisesti. flexInduction 
Plus tekee sen mahdolliseksi. Kattiloita ja paistinpannuja 
voidaan siirrellä lähes vapaasti, koska keittoalueet mukautuvat 
niiden kokoon pienestä kattilasta suureen paellapannuun.

v"Jos ystäviäni pistäytyy päivälliselle, haluan pystyä valmist-
amaan ruokaa nopeasti"", kertoo Jos. Uunin varioSpeed-
toiminnon ansiosta hän pystyy säästämään ruoanvalmistu-
saikaa jopa puolet – ja käyttämään ajan tarkasti hyödyksi 
tarvitsematta tinkiä tuloksista."
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”Nautin tarkkuudesta, 
joten vaadin sitä myös 
keittiöltäni.” 

– Fabrice Fouillet,  
   arkkitehtuurin valokuvaaja, Ranska
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Täydellistä vuorovaikutusta.
Fabrice Fouillet ei tyydy keittiössä kompromisseihin. Hän haluaa nostaa  
sen kotinsa keskipisteeksi kalusteisiin sijoitettavien kodinkoneiden avulla.

Home Connect tarjoaa ratkaisuja lähes joka 
tilanteeseen: esimerkiksi uusia ruokaohjeita, 
kodinkoneiden käyttövinkkejä sekä muistutukset 
liesituulettimen suodattimien vaihtamisesta  
ja huuhtelukirkasteen lisäämisestä 
astianpesukoneeseen.

Monipuoliset Siemens-kodinkoneet täyttävät 
Fabricen tiukat vaatimukset – ja varsinkin 
uraauurtava Home Connect -sovellus. Muotoilun, 
innovaatioiden ja erilaisten sijoitusratkaisujen 
yhdistelmä tarjoavaa hänelle kymmeniä 
mahdollisuuksia mukauttaa keittiö hänen 
elämäänsä.

Keittiön on vedottava aisteihin. Mutta tyylikäs muotoilla  
ja älykkäät ratkaisut eivät riitä täyttämään vaativan 
kuluttajan korkeita odotuksia. Siksi Fabrice haluaa 
kalusteisiin sijoitettavat kodinkoneet, joissa on uusinta 
tekniikkaa ja kaikkea sen mukanaan tuomaa – yhteydet  
ja täysillä elämistä.

Fabrice haluaa pitää langat käsissään aina ja kaikkialla,  
sekä työssään että yksityiselämässään. Siksi Home Connect 
soveltuu hänen tarpeisiinsa täydellisesti. Innovatiivinen 

sovellus auttaa pysymään yhteydessä kodinkoneisiin. 
Pyykinpesukoneen voi käynnistää ja uunin esilämmittää 
kotimatkalla, jääkaappiin voi kurkistaa ruokakaupasta käsin – 
Home Connect -toiminnon ansiosta hän selviytyy kotitöistä 
missä ja milloin tahansa.

Useita laitteita – yksi  
sovellus. Home Connect  
on saatavana kaikkiin  
tuoteryhmiin.

Sovelluksen ulkoasu tuo mieleen kodinkoneiden keittiöön tuoman premium-ilmeen – ja nyt myös älypuhelimeen. 
Lisäksi selkeä ulkoasu merkitsee helppokäyttöisyyttä, joten Fabrice voi säätää kodinkoneitaan mukavasti sohvalta käsin.
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Mielenkiintoisia mahdol-
lisuuksia integroituna.
Siemens haluaa parantaa elämänlaatuasi huipputason 
kodinkoneilla ja ylivoimaisella laadulla. Kalusteisiin  
sijoitettavat kodinkoneet mukautuvat kaikkiin tilanteisiin 
keittiössä. Se muuttuu ruoanvalmistustilasta paikaksi, jossa 
haluat viettää aikaa ystävien ja perheenjäsenten kanssa  
tulevaisuuteen suuntautuvista ratkaisuista nauttien.

Uudistetussa keittiössä kolme keskeistä osaamisaluetta 
kohtaa toisensa – ratkaisut, muotoilu ja innovaatiot ilman 
kompromisseja. Katso itse siirtymällä sivustoon. Tee  
keittiöstäsi sosiaalisen elämäsi keskipiste valitsemalla  
kalustepeitteiset kodinkoneet. 
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