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VIKING Norden
Adress är Sundspromenaden 25:8, 211 16 Malmö
telefon +46 40 977600, telefax +46 40 977658
Email: info@vikingnorden.com www.vikingkitchen.com
Organisationsnummer är 556642 - 9436
VIKING är en serie hushållsapparater av hög internationell klass, alla med CE. I familjen finnes bl a:
VIKING Range
fristående golvspisar från 76 cm till122 cm. elektrisk ugn med gas och grill
och stekbord eller enbart ”all electric” några med VariSimmer och/eller
självrengörande
VIKING Ovens
inbyggnadsugn, enkel eller dubbel 69 cm eller 76 cm breda.
VIKING Cooktops
gas 76 cm till 122 cm breda och Elektrisk med QuickCook på 3 Sekunder,
76 eller 92 cm bred.
VIKING CleanUP
diskmaskin 60 cm bred.
ViKING Refrigeration Side by Side eller Bottom Mount
Side by Side 122 cm bred med invändig Icemaker och 213 cm hög
Frys 255 liter , kylen hela 425 liter och top grill. Top-grill och och dörrar
I stainless steel, sidor för built-in.
Bottom Mount, frys utdragbar 145 liter nedtill med Icemaker och kyl 431 liter
med elegant inredning, 91 cm bred . Top-grill och dörrar i stainless steel,
sidor för built-in snickeri eller köksmontage.
Winecooler Under Built In för 50 buteljer
eller Kyl Under Built In för 14 buteljer och genomtänkt Beverage space.
VIKING Outdoor
Gas Grillmobil I tre varierande storlek, 76,104 eller 135 cm bred.
Det finns nu för den krävande matlagaren möjlighet att förse hela köket med VIKING, allt från rostfritt
till varierande färgfashions.
VIKING kännetecknas av hög professionell kvalitet, i en VIKING Range ugn blir det 250°C
på 25 minuter och då vet Du att ugnsvolymen är dubbelt så stor. Alltså, inga leksaker att
koka vatten på.
Vår distributionsarea är hela Norden, Balticum och Island med ett fåtal showroom i varje land. Service
Contract-Partners finns redan etablerade. VIKING kommer inte att finnas överallt hos alla, vi vänder oss
till den som har speciella krav på sitt hem och har förmåga att tillfredställa sin lust.
VIKING Nordens website kommer kontinuerligt att kompletteras och visa allt till den
som så önskar.
Är Du nyfiken och intresserad att veta mer?
Med vänliga Viking-hälsningar

Jan Lund
Viking Norden

