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Siemens. Fremtiden flytter ind.

Gør hver dag til noget særligt.
Oplev Siemens indbygningsserie med innovative funktioner og  
nye spændende muligheder.
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Kundskaber møder 
kompetencer.

Spændende innovationer. 
 
Du kan forbedre din hverdag med nye, uventede og 
spændende muligheder. Mere fleksibel madlavning, 
mere plads til dine fødevarer, forskellige hastigheds-
muligheder - Siemens arbejder konstant på at overgå 
dine forventninger. Selv i en tid, hvor verden ændrer sig 
hurtigere og hele tiden stiller højere krav til innovation, 
kan du altid være foran med Siemens produkter.

Fantastiske løsninger. 
 
Der er ingen begrænsninger på din kreativitet, når  
køkkenet skal planlægges. Takket være de mange tekniske 
løsninger Siemens tilbyder, kan produkterne placeres til 
perfektion: Separat eller ved siden af hinanden, lodret, 
vandret, fremtrædende eller skjult. Uanset din vision, så 
vil dit køkken virkelig skille sig ud fra mængden, hvis du 
vælger hvidevarer fra Siemens.

Elegant design. 
 
Køkkenet skal afspejle din personlige stil. Det gør  
indbygningsprodukterne. Materialer i topklasse, som 
kvalitetsglas og -stål, er en fryd for øjet med deres  
farver og teksturer. De bliver yderligere fremhævet af 
den rigtige belysning og attraktive detaljer. Produkternes 
elegante look passer perfekt i alle køkkenelementer –  
så du får lyst til at tilbringe endnu mere tid i køkkenet.

Siemens indbygningsprodukter kan give dig en helt ny madlavningsoplevelse og køkkenatmosfære. Hvert enkelt 
produkt skiller sig ud på tre forskellige måder: exceptionel teknologi, stilrent design og banebrydende, indbyggede  
løsninger. På det kompetencegrundlag opfylder Siemens de højeste standarder, og kan positionere sig som førende på 
markedet inden for hvidevarer. Læs alt om vores tre kernekompetencer og deres karakteristiske kvaliteter, der sætter 
nye standarder for køkkener, der oser af elegance.

Indbyggede 
kompetencer
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Forny køkkenet.
Dine hvidevarer er hjertet i køkkenet. Og Siemens er  
fast besluttet på at gøre køkkenet til det sociale omdrej-
ningspunkt. Det kan gøres ved at forbedre dagligdagens  
oplevelser og føre spændende muligheder ud i livet. Du 
skal derfor gå ud over alle begrænsninger. Siemens har 
valgt en innovativ metode for at skabe et køkken, som 
skal repræsentere alle fordelene i vores indbygnings- 
produkter.

Siemens sammensatte en gruppe kreative og visionære 
mennesker fra helt forskellige erhverv. Deres opgave var 
at samarbejde og inspirere hinanden til at sprænge 
grænserne og gå et skridt videre. Efter at have sammensat 
alle ideer, tog et køkken form, som er lige så usædvanligt, 
som det er ekstraordinært.

Få alt at vide om de fem hovedpersoner, deres enestående 
visioner og det revolutionerende projekt, der beviser, at 
det umulige kan gøres muligt med Siemens indbygnings- 
produkter:

Design går aldrig af mode.

Dobbelt passion for design med indretnings-
arkitekterne og søstrene Katriina og Anna-
Riikka Nuutinen. De sætter fokus på vigtig-
heden af synlige elementer, alle de små 
detaljer, der gør køkkenets udseende fuldendt. 
For dem er udseende og følelser meget vigtige 
aspekter – ikke kun i køkkenet, men i alle  
livets aspekter.

Innovationer efter din smag.

Madlavning er ikke kun et job, men en 
passion for Jos Timmer. Han fokuserer på de 
funktionelle aspekter af plads og produkter, 
alt det der er vigtigt for ham, når han skal 

lave mad. Han er konstant på udkig efter de seneste teknologier 
og nyder Siemens forskellige innovationer til fulde.

Køkkenet: Et øjebliksbillede af en 
personlighed.

Fabrice Fouillet er arkitekturfotograf fra 
Paris, der ser verden med andre øjne – 
gennem en kameralinse. Han fanger former, 

farver og øjeblikke, der varer evigt. For ham er det samlede 
billede vigtigst. I sit arbejde og sit køkken.

Køkkentilpassede løsninger.

Andrea Balonier ved alt om at skabe  
køkkener. Hun har lang erfaring som  
køkkendesigner og hendes udfordring  
var ikke kun at koge alle ideerne sammen, 

men også at sætte fokus på de skjulte helte i et køkken,  
der fungerer perfekt: Indbygningsløsningerne. De giver 
fleksibilitet til at placere produkterne efter personlig  
smag og ønske.
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”Vi kiggede ikke kun på 
de seneste trends, men 
også efter mennesker 
med en kreativ, visionær 
tankegang.”

–  Andrea Balonier,  
køkkendesigner fra Tyskland
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Fra køkken til socialt 
centrum. 
De særlige indbygningsløsninger fra Siemens giver fleksibilitet til at placere  
produkterne efter personlig smag og skabe et sted med spændende muligheder.

Andrea Balonier spiller en vigtig rolle i arbejdet med at 
forny køkkenet. Hun kan ikke blot bruge almindelige 
byggemetoder for at skabe et køkken ud fra flere ønsker 
og ideer. Hun har også brug for løsninger, der giver hende 
plads til at udnytte hver eneste krog fuldt ud. Der er ingen 
begrænsninger, når et køkken skal indrettes. Med Siemens 
indbygningsprodukter kan hun lade kreativiteten flyde og 
designe noget ekstraordinært.

Friskhed møder fleksibilitet.  
 
Andrea tænkte meget på køleskabet og  
fryseren, hvilken størrelse hun skulle 
vælge, og hvor skulle de placeres. Med 
modularFit kan køleskabet og fryseskabet 
kombineres, enten side-by-side eller over 
hinanden. Den innovative teknik er den 
ideelle løsning til en perfekt helhed, uden 
at der opstår kondens mellem produkterne, 
og det er en løsning, der er perfekt tilpasset 
køkkenet og dit liv.

Smarte skjulte løsninger.Luk køkkenet op for nye ideer.

Åbne køkkener er ikke kun en trend, men en løsning til at 
integrere madlavning i dagligstuen. “I den type køkkener er 
det særligt vigtigt at have en emhætte med høj effekt, der 
suger madosen, før den spreder sig,” siger Andrea. Hun 
foretrækker inductionAir-systemet, der renser luften, og er 
helt integreret i kogesektionen. Men der er flere andre 
alternativer og modeller, der får emhætten til at smelte 

smukt sammen med køkkenet. Emhætter integreret i loftet 
forhindrer ikke udsynet, til fremtrædende vægmonterede 
emhætter, der er lige så dekorative, som de er kraftfulde.

For at få en helhed i køkkenet skal opvaskemaskinen 
”gemmes væk”. varioHinge er en af de løsninger, der får  
Andrea til at opnå dette. varioHinge gør, at der ikke er et 
stort mellemrum mellem fronten af elementet og soklen, og  
derfor kan opvaskemaskinen endda placeres i et højskab. 
Vælger du openAssist, er der ikke noget greb, der kan afsløre 
en skjult opvaskemaskine, hvilket giver et rent og elegant 

look. Hvis opvaskemaskinen placeres i almindelig gulvhøjde, 
giver timeLight-funktionen informationer om opvaskemaski-
nens status direkte på gulvet. De forskellige løsninger til at 
skjule opvaskemaskinen i skabet var uendelige for Andrea, 
og gav hende endnu større mulighed, for at skabe et usæd-
vanligt køkken.
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”Professionelle fra 
forskellige erhverv, der 
arbejder sammen, kan 
opnå næsten alting.”

–  Katriina and Anna-Riikka Nuutinen,  
indretningsarkitekter fra Finland

Design
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"Siemens indbygningsprodukter er imponerende med deres 
rene linjer og tidløse design. De er en fornøjelse at se på, og 
giver mange muligheder for at dekorere køkkenet efter din 
helt personlige smag. Det fascinerer Katriina og navnlig  
Anna-Riikka Nuutinen. Farve, lys, materialer – selv de mindste 
detaljer kan gøre en stor forskel for helhedsindtrykket i 
køkkenet.

Ekstraordinært design inspirerer 
til ekstraordinære kreationer. 
Et køkken skal ikke kun handle om tilberedning af mad. De her to søstre stiller  
nemlig også helt særlige krav til design.

Det perfekte match.

Nogle produkter, f.eks. ovnen, behøver man ikke at skjule. 
Siemens produkterne vækker både kulinarisk og æstetisk 
glæde i køkkenet. Med deres fængslende design, 
kvalitetsmaterialer og innovative betjening lyser de op i 
hverdagen. Designet med de to zoner giver eksempelvis 
produkterne et perfekt match. Det er en af de kvaliteter, 
som Anna-Riikka bedst kan lide.  

Produkterne kan nemt integreres med de øvrige 
produkter, da de passer godt sammen visuelt. Det giver 
mange muligheder for at kombinere produkterne, så du 
kan få både kulinarisk og æstetisk glæde i køkkenet.

Vis din smag.

TFT-touchdisplay Plus er praktisk talt usynligt, når det er 
slukket. Når det er i brug gør den brugervenlige menu-
struktur, den enkle touch-navigering og farveskærmen 
betjeningen til en leg. Når man ser et køkken med to 

designeksperters øjne, får man et helt nyt perspektiv på, 
hvordan en funktion kan ændre et køkken.

Lysshow i køkkenet.

Se dine glas og tallerkner i et nyt lys. Med emotionLight 
får du en enestående optimal indvendig belysning i hele 
maskinen. Det er noget helt andet end den almindelige 
køkkenbelysning. Katriina er særlig glad for denne 
funktion, som hun mener, er en intelligent måde til  
også at dekorere det indvendige i opvaskemaskinen. 

Ved at farvekoordinerer opvaskemaskinen og emhætten, 
kan du skabe din favoritbelysning i hele køkkenet og 
tilpasse farven til årstidens intensitet, begivenheden eller 
sindsstemningen på et bestemt tidspunkt af dagen.
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“Det ville være perfekt, 
hvis jeg kunne lave 
mad og være social 
samtidig.”

–  Jos Timmer,  
kok fra Holland

Inn
ovationer
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Ingredienserne i det 
perfekte køkken. 
 
For Jos Timmer er indretningen af køkkenet ligesom at udforme en opskrift. 
Kun de fineste ingredienser i den rigtige sammensætning giver det perfekte 
resultat. 

Og så kommer opvasken.

Jos ved, at tilberedning af en middag 
indebærer langt mere end selve tilbered-
ningen. Han bryder sig bestemt ikke om 
rengøringen, selvom den følger med.  
Men nu kan han heldigvis læne sig tilbage, 
for produkterne klarer rengøringen: 
brilliantShine-systemet med Zeolith®-
tørring giver ekstra strålende, ren og tør 
opvask. Ja, selv ovnen rengør sig selv  
takket være activeClean®-funktionen,  
der forvandler alt snavs til aske, der blot 
skal tørres af med en fugtig klud.

Som professionel kok vil han overraske sine 
gæster, ikke kun med lækker mad, men også med 
et køkken, der både er bekvemt og praktisk. Han 
har naturligvis helt bestemte krav til sit køkken 
og sine produkter, og er altid på jagt efter nye 
teknologier, der forbedrer tilberedningen uden  
at minimere madglæden.

En frisk start for din mad. 
 
Jos elsker at have et køleskab fyldt med frisk og god mad.  
Det giver ham frihed til at begynde at tilberede noget, når 
han har lyst til det. Det betyder, at han har brug for et 
rummeligt køleskab med hyperFresh premium. hyperFresh 
premium 0 °C zonen har den optimale luftfugtighed, der 
holder madvarerne friske op til tre gange så lang tid.

En ny dimension i madlavningen.

Jos elsker at lave overdådige måltider og at prøve nye 
kreationer. Det betyder, at han har brug for en kogeplade 
med plads til tilberedning af flere retter samtidig. Med  
flexInduction Plus kan han det. Han kan flytte køkkengrejet 
rundt, næsten som han vil, da flexInduction Plus tilpasser  
kogezonerne til forskelligt kogegrej, uanset størrelse.

“Det er vigtigt for mig at kunne lave mad hurtigt, når mine 
venner kigger forbi til middag,” siger Jos. Med ovnens vario-
Speed-funktion kan han reducere tilberedningstiden med op 
til 50 % – ude at gå på kompromis med resultatet."
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”Jeg er vild med  
præcision, og vil også 
gerne have samme 
præcision i mit køkken.” 

– Fabrice Fouillet,  
   arkitekturfotograf fra Frankrig
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Et billede på perfekt 
samspil.
Fabrice Fouillet går ikke på kompromis, når det gælder hans køkken.  
De integrerbare produkter skal gøre rummet til hjertet i hans hjem.

Home Connect har en løsning på næsten alle 
situationer: Nye opskrifter, tips og tricks for 
produkterne, og påmindelser om at rengøre 
filtre i emhætten eller fylde afspændingsmiddel 
på opvaskemaskinen, blot for at nævne nogle  
få eksempler.

Fabrices høje krav bliver opfyldt af de funk- 
tionsrige Siemens produkter – og især af Home 
Connect-appen. Kombinationen af design, 
innovationer og løsninger giver ham masser af 
muligheder for at betjene hvidevarerne, uanset 
hvor han er.

Et køkken skal være attraktivt. Fremragende design  
og smarte løsninger er dog ikke nok til at opfylde en 
krævende kundes høje forventninger. Derfor ønsker 
Fabrice indbygningsprodukter med topmoderne 
teknologi, med alt hvad det indebærer –  Fuld 
konnektivitet, så livet kan leves fuldt ud.

Fabrice kan godt lide at have kontrol, uanset hvor han er, 
og det gælder både i hans professionelle liv og i privat- 
livet. Det betyder, at Home Connect er en funktion, der 

passer perfekt til hans behov: Den innovative app giver 
ham mulighed for at fjernbetjene sine produkter. Han kan 
starte vaskemaskinen på vej hjem, forvarme ovnen, kigge 
ind i køleskabet, når han er ude at købe ind – med Home 
Connect er han på forkant med sine gøremål, og kan 
tjekke ind hjemme, når han er ude.

Mange produkter ‒ en app. 
Home Connect fås i alle 
produktkategorier.

App’ens design i smartphonen matcher den elegance, som de øvrige produkter bidrager med i køkkenet. Hertil 
kommer, at appen er brugervenlig og nem at håndtere, så Fabrice kan betjene sine produkter direkte fra sofaen.
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Indbyg spændende 
muligheder.
Siemens har til formål at opgradere dit liv med premium-
produkter og enestående kvalitet. Siemens indbygnings-
produkter passer perfekt i ethvert køkken, nu og i frem-
tiden, og forvandler dit køkken fra et sted, hvor du laver 
mad til et sted, hvor du er glad for at tilbringe tid med  
familie og venner.

Det er det nye køkken et bevis på. Det kombinerer de tre 
nøglekompetencer: Løsninger, design og innovation - uden 
kompromiser. Besøg vores hjemmeside og se det selv. Eller 
vælg et indbygningsprodukt og forvandl dit køkken til det 
sociale rum for hele familien. 
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