PRODUKTSORTIMENT

Der tages forbehold for trykfejl
Kataloget er kun gældende for HusCompagniets kunder

SKR ÅTSTILLE T
En skråtstillet emhætte giver et skarpt
og markant udtrykt og gør sig godt i en
moderne, skandinavisk indretning, hvor der
er tænkt på detaljen.

EicoE24 60 N - Link kr. 9.300
Varenr. 5604, FinishSort glas/silk sort glas
Varenr. 3352, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE24 60 W - Link kr. 10.300
Varenr. 6317, Finish Hvid glas/silk hvid glas
Varenr. 3353, Ekstra lang skorsten Hvid

A

Eicolink

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
		 Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 Mulighed for bagudvendt aftræk
		 Direct Filter Air Flow
		 Eftersug 5 min., Varmesensor styring
		 Indikation for filterskift/rengøring, Kantsug
		
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
		
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid
		 Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr
Bredde 600
Højde 805-1150
Dybde 422
Belysning 2x2,1 (LED)
Energiforbrug 49
Luftudtag 150

mm
mm
mm
W
kWh/år
mm

Luftstrøm 265-560 (677) m3/t
Lydeffekt 50-60
dB(A)
		 Ved bagudvendt aftræk
		 - HUSK vertikal returklap (3300)

2

Eicolink
Et Link-emfang har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogeplade, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen
Aftræk bagud
Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.
Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow
Direkte indsugning i bunden af skråtstillet
vægmodel.
Varmesensor styring
Automatisk betjening. Hermed afstemmer en
varmesensor automatisk motorhastigheden alt
efter temperaturen ved kogezonen.
Eftersug - 5 min.
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.

EicoE24 80 N - Link kr. 10.300
Varenr. 5605, FinishSort glas/silk sort glas
Varenr. 3352, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE24 80 W - Link kr. 10.300
Varenr. 6318; Finish Hvid glas/silk hvid glas
Varenr. 3353, Ekstra lang skorsten Hvid

A

Eicolink

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
		 Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 Mulighed for bagudvendt aftræk
		 Direct Filter Air Flow
		 Eftersug 5 min., Varmesensor styring
		 Indikation for filterskift/rengøring, Kantsug
		
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
		 Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid
		 Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr
Bredde 800
Højde 805-1150
Dybde 422

mm
mm
mm

Belysning 2x2,1 (LED)
W
Energiforbrug 49
kWh/år
Luftudtag 150
mm

Eicolink
Et Link-emfang har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogeplade, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen
Aftræk bagud
Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.
Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow
Direkte indsugning i bunden af skråtstillet
vægmodel.
Varmesensor styring
Automatisk betjening. Hermed afstemmer en
varmesensor automatisk motorhastigheden alt
efter temperaturen ved kogezonen.
Eftersug - 5 min.
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.

Luftstrøm 265-560 (677) m3/t
Lydeffekt 50-60
dB(A)
		 Ved bagudvendt aftræk
		 - HUSK vertikal returklap (3300)

Alle priser er med moms, levering og montering. Der tages forbehold for modelskift og udgåede modeller.
Priserne er uden ekstra langt skorstesnsrør og skråskræring af skorstensrøret.
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EicoE25 60 N kr. 6.300
Varenr. 5610, Finish Sort/sort glas
Varenr. 3354, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE25 60 W kr. 6.300

Varenr. 5611, Finish Hvid/optic white glas
Varenr. 3350, Ekstra lang skorsten Hvid

Varmesensor styring
Automatisk betjening. Hermed afstemmer en
varmesensor automatisk motorhastigheden alt
efter temperaturen ved kogezonen.

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 Timer 5-10-20 min., Varmesensor styring
		 Kantsug, Indikation for filterskift/rengøring
		 Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
		
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid

Timer - 5 - 10 - 20 min.
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid

Bredde 600
Højde 762-1032
Dybde 425

mm
mm
mm

Belysning 2x2,1 (LED)
W
Energiforbrug 48
kWh/år
Luftudtag 150
mm
Luftstrøm 260-530 (660) m3/t
Lydeffekt 49-59
dB(A)

4

A

Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.

EicoE25 80 N kr. 6.300
Varenr. 5612, Finish Sort/sort glas
Varenr. 3354, Ekstra lang skorsten Sort

A

EicoE25 80 W kr. 6.500

Varenr. 5613, Finish Hvid/optic white glas
Varenr. 3350, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening
System
		
		
		
		

Touch control - 3 trin + intensiv
Vægmonteret emfang, Skråtstillet
Timer 5-10-20 min., Varmesensor styring
Kantsug, Indikation for filterskift/rengøring
Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid

Bredde 800
Højde 762-1032
Dybde 425

mm
mm
mm

Varmesensor styring
Automatisk betjening. Hermed afstemmer en
varmesensor automatisk motorhastigheden alt
efter temperaturen ved kogezonen.
Timer - 5 - 10 - 20 min.
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.

Belysning 2x2,1 (LED)
W
Energiforbrug 48
kWh/år
Luftudtag 150
mm
Luftstrøm 260-530 (660) m3/t
Lydeffekt 49-59
dB(A)

Alle priser er med moms, levering og montering. Der tages forbehold for modelskift og udgåede modeller.
Priserne er uden ekstra langt skorstesnsrør og skråskræring af skorstensrøret.
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Como 60 N ECO - Link kr. 7.300		
Varenr. 6399, Finish sort/sort glas
Varenr. 2524, Ekstra lang skorsten Sort

B

Como 60 W ECO - Link kr. 7.800
Varenr. 6402, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2525, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
		 Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 Mulighed for bagudvendt aftræk
		 Direct Filter Air Flow, Kantsug
		 Timer - 10 min. interval
		 Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
		
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid
Bredde 600
Højde 670-970
Dybde 400
Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 65
Luftudtag 150

mm
mm
mm
W
kWh/år
mm

Luftstrøm 235-420 (665) m3/t
Lydeffekt 46-56
dB(A)
		
Ved bagudvendt aftræk
		 - HUSK vertikal returklap (3300)
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Eicolink

Eicolink
Et Link-emfang har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogeplade, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen
Aftræk bagud
Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.
Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow
Direkte indsugning i bunden af skråtstillet
vægmodel.
Timer - 10 min.
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.
Long life recirkulationsfiltre
Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et
long life recirkulationsfilter leveres. Denne type
kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges
flere gange.

B

Como 80 N ECO - Link kr. 7.800
Varenr. 6400, Finish sort/sort glas
Varenr. 2524; Ekstra lang skorsten Sort

Eicolink

Como 80 W ECO - Link kr. 7.800
Varenr. 6303, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2525, Ekstra lang skorsten Hvid

Aftræk bagud
Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.
Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow
Direkte indsugning i bunden af skråtstillet
vægmodel.

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
		 Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 Mulighed for bagudvendt aftræk
		 Direct Filter Air Flow, Kantsug
		 Timer - 10 min. interval
		 Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
		
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid
Bredde 800
Højde 670-970
Dybde 400
Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 65
Luftudtag 150

Eicolink
Et Link-emfang har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogeplade, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen

Timer - 10 min.
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.

mm
mm
mm

Long life recirkulationsfiltre
Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et
long life recirkulationsfilter leveres. Denne type
kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges

W
kWh/år
mm

Luftstrøm 235-420 (665) m3/t
Lydeffekt 46-56
dB(A)
		 Ved bagudvendt aftræk
		 - HUSK vertikal returklap (3300)

Leveres med ekstern motor

Como 80 N EM ECO - Link kr. 10.100
Varenr. 6401, Finish sort/sort glas
Varenr. 2524, Ekstra lang skorsten Sort

B

For ekstern motor
Emhætten leveres med en ekstern motor
til placering på loft (8 m ledning)

Como 80 W EM ECO - Link kr. 10.600
Varenr. 6404, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2525; Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
		 Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		
Model leveres inkl. ekstern motor
		 Mulighed for bagudvendt aftræk
		 Direct Filter Air Flow, Kantsug
		 Timer - 10 min. interval
		 Kabinet i sort, Komplet skorstenskit i sort
		
Kabinet i hvid, Komplet skorstenskit i hvid
Bredde 800
Højde 670-970
Dybde 400
Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 61
Luftudtag 150

mm
mm
mm
W
kWh/år
mm

Luftstrøm 220-420 (615) m3/t
Lydeffekt 45-58
dB(A)

Eicolink

Eicolink
Et Link-emfang har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogeplade, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen
Aftræk bagud
Muligt at føre aftræk direkte bagud af emhætten.
Direct Air Flow / Direct Filter Air Flow
Direkte indsugning i bunden af skråtstillet
vægmodel.
Timer - 10 min.
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, er et system, hvor luften effektivt
opsuges gennem smalle riller i det dekorative
panel.

		
Ved bagudvendt aftræk
		 - HUSK vertikal returklap (3300)

Alle priser er med moms, levering og montering. Der tages forbehold for modelskift og udgåede modeller.
Priserne er uden ekstra langt skorstesnsrør og skråskræring af skorstensrøret.
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EicoE10 60 N ECO kr. 9.700
Varenr. 4380, Finish sort/sort glas
Varenr. 2522, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE10 60 W ECO kr. 9.700
Varenr. 4384, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2523, Ekstra lang skorsten Hvid

A+

M

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 KULFRI MOTOR
		 LCD Kabinet, Timer - 10 min. interval,
		Kantsug
		 Justerbare spots
		 Komplet skorstenskit i sort
		 Komplet skorstenskit i hvid
Bredde 600
Højde 1090-1430
Dybde 335
Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 31
Luftudtag 150

8

mm
mm
mm

Kulfri motor
En kulfri emhætte motor bruger markant
mindre energi og har lavere lydeffekt end en
almindelig emhættemotor. Den gennemsnitlige levetid er også signifikant længere på en
kulfri emhættemotor.
LCD kabinet
Emhætten har et tyndt og let kabinet at se på
Timer - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid

W
kWh/år
mm

Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem
smalle riller i det dekorative panel

Luftstrøm 291-488 (565) m3/t
Lydeffekt 48-58
dB(A)

Long life recirkulationsfiltre
Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et
long life recirkulationsfilter leveres. Denne type
kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges
flere gange.

EicoE10 90 N ECO kr. 10.100
Varenr. 4382, Finish sort/sort glas
Varenr. 2522, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE10 90 W ECO kr. 10.100

A+

Varenr. 4386, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2523, Ekstra lang skorsten Hvid

M

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 KULFRI MOTOR
		 LCD Kabinet, Timer - 10 min. interval,
		Kantsug
		 Justerbare spots
		 Komplet skorstenskit i sort
		 Komplet skorstenskit i hvid
Bredde 900
Højde 1090-1430
Dybde 335
Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 27
Luftudtag 150

Kulfri motor
En kulfri emhætte motor bruger markant
mindre energi og har lavere lydeffekt end en
almindelig emhættemotor. Den gennemsnitlige levetid er også signifikant længere på en
kulfri emhættemotor.
LCD kabinet
Emhætten har et tyndt og let kabinet at se på
Timer - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid

mm
mm
mm

Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem
smalle riller i det dekorative panel

W
kWh/år
mm

Long life recirkulationsfiltre
Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et
long life recirkulationsfilter leveres. Denne type
kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges
flere gange.

Luftstrøm 348-581 (682) m3/t
Lydeffekt 48-61
dB(A)

Leveres med ekstern motor

EicoE10 90 N EM ECO kr. 11.400
Varenr. 4383, Finish sort/sort glas
Varenr. 2522, Ekstra lang skorsten Sort

EicoE10 90 W EM ECO kr. 11.400
Varenr. 4387, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2523, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		
Model leveres inkl. ekstern motor
		 LCD Kabinet, Timer - 10 min. interval,
		Kantsug
		 Justerbare spots
		 Komplet skorstenskit i sort
		
Komplet skorstenskit i hvid
Bredde 900
Højde 1090-1430
Dybde 335
Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 67
Luftudtag 150

mm
mm
mm

B

For ekstern motor
Emhætten leveres med en ekstern motor
til placering på loft (8 m ledning)
LCD kabinet
Emhætten har et tyndt og let kabinet at se på
Timer - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem
smalle riller i det dekorative panel

W
kWh/år
mm

Luftstrøm 292-600 (670) m3/t
Lydeffekt 50-67
dB(A)

Alle priser er med moms, levering og montering. Der tages forbehold for modelskift og udgåede modeller.
Priserne er uden ekstra langt skorstesnsrør og skråskræring af skorstensrøret.
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Romeo 60 N ECO - Link kr. 10.100
Varenr. 4809, Finish rustfrit stål/sort glas
Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål

Romeo 60 W ECO - Link kr. 10.100
Varenr. 4805, Finish rustffrit stål/crystal white glas
Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
		 Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
		 Mulighed for bagudvendt aftræk
		 Direct Filter Air Flow, Eftersug - 10 min., 			
		Kantsug
			Indikation for filterskift/rengøring
		 Kabinet i rustfrit stål, Komplet skorstenskit i 		
		 rustfrit stål
		 Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr
Bredde 600
Højde 1000-1300
Dybde 425

mm
mm
mm

Belysning 2x1,2 (LED)
Energiforbrug 60
Luftudtag 150

W
kWh/år
mm

Luftstrøm 342-575 (756) m3/t
Lydeffekt 53-64
dB(A)
		
Ved bagudvendt aftræk
		 - HUSK vertikal returklap (3300)
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B

Eicolink

Eicolink
En Link-emhætte har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogeplade, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen.
Aftræk bagud
Muligt at føre aftræk direkte bagud
af emhætten
Direct Filter Air Flow
Direkte indsugning i bunden
af skråtstillet vægmodel
Eftersug - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem
smalle riller i det dekorative panel

Romeo 80 N ECO - Link kr. 10.500

Varenr. 4811, Finish rustfrit stål/sort glas
Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål

Romeo 80 W ECO - Link kr. 10.500

A

Eicolink

Varenr. 4807, Finish rustffrit stål/crystal white glas
Varenr. 4821, Ekstra lang skorsten Stål

Betjening Touch control - 3 trin + intensiv
		 Eicolink for fjernbetjening via Link-kogeplade
System Vægmonteret emfang, Skråtstillet
			Mulighed for bagudvendt aftræk
		 Direct Filter Air Flow, Eftersug - 10 min., 			
		Kantsug
			Indikation for filterskift/rengøring
		 Kabinet i rustfrit stål, Komplet skorstenskit 		
		 i rustfrit stål
		 Fjernbetjening kan købes som ekstra udstyr
Bredde 800
Højde 1000-1300
Dybde 425

mm
mm
mm

Eicolink
En Link-emhætte har en indbygget modtager.
Monteret sammen med Link-kogeplade, kan
emhætten fjernbetjenes fra kogepladen.
Aftræk bagud
Muligt at føre aftræk direkte bagud
af emhætten
Direct Filter Air Flow
Direkte indsugning i bunden
af skråtstillet vægmodel
Eftersug - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Kantsug, hvor luften effektivt opsuges gennem
smalle riller i det dekorative panel

Belysning 2x1,2 (LED)
W
Energiforbrug 54
kWh/år
Luftudtag 150
mm
Luftstrøm 348-600 (770) m3/t
Lydeffekt 48-61
dB(A)
		 Ved bagudvendt aftræk
			- HUSK vertikal returklap (3300)

Alle priser er med moms, levering og montering. Der tages forbehold for modelskift og udgåede modeller.
Priserne er uden ekstra langt skorstesnsrør og skråskræring af skorstensrøret.
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TR ADITIONEL
Selvom udtrykket er enkelt og klassisk,
er kvaliteten selvfølgelig helt i top, ligesom
der er kælet for de tekniske detaljer med
fokus på holdbarhed, gode specifikationer
og komfort.

Siena P 60 N ECO kr. 7.100
Varenr. 4438, Finish sort/sort glas
Varenr. 2630, Ekstra lang skorsten Sort		

Siena P 60 W ECO kr. 7.100
Varenr. 4433, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2629, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening
System
		
		

Touch control - 3 trin + intensiv
Vægmonteret emfang
Lille dybde - sikrer god arbejdsplads
Timer - 10 min. interval, Justerbare spots

Bredde 600
Højde 680-1000
Dybde 400

mm
mm
mm

Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 53
Luftudtag 150

W
kWh/år
mm

Luftstrøm 239-470 (777) m3/t
Lydeffekt 50-62
dB(A)

12

A

Headsafe
Mindre dyb model, som sikrer
god arbejdsplads
Timer - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Long life recirkulationsfiltre
Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et
long life recirkulationsfilter leveres. Denne type
kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges
flere gange.

Siena P 90 N ECO kr. 7.600
Varenr. 4437, Finish sort/sort glas
Varenr. 2626, Ekstra lang skorsten Sort

Siena P 90 W ECO kr. 7.600

A

Varenr. 4432, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2625, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening
System
		
		

Headsafe
Mindre dyb model, som sikrer
god arbejdsplads

Touch control - 3 trin + intensiv
Vægmonteret emfang
Lille dybde - sikrer god arbejdsplads
Timer - 10 min. interval, Justerbare spots

Bredde 900
Højde 680-1000
Dybde 400

mm
mm
mm

Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 53
Luftudtag 150

W
kWh/år
mm

Timer - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid
Long life recirkulationsfiltre
Hvis emhætten benyttes for recirkulation kan et
long life recirkulationsfilter leveres. Denne type
kan vaskes i opvaskemaskinen og genbruges
flere gange.

Luftstrøm 248-465 (811) m3/t
Lydeffekt 49-60
dB(A)

Leveres med ekstern motor

Siena P 90 N EM ECO kr. 9.800
Varenr. 4436, Finish sort/sort glas
Varenr. 2626, Ekstra lang skorsten Sort		

Siena P 90 W EM ECO kr. 9.800

B

Varenr. 4431, Finish hvid/optic white glas
Varenr. 2625, Ekstra lang skorsten Hvid

Betjening
System
		
		

Touch control - 3 trin + intensiv
Vægmonteret emfang
Lille dybde - sikrer god arbejdsplads
Timer - 10 min. interval, Justerbare spots

Bredde 900
Højde 680-1000
Dybde 400

mm
mm
mm

Belysning 2x3 (LED)
Energiforbrug 63
Luftudtag 150

W
kWh/år
mm

For ekstern motor
Emhætten leveres med en ekstern motor
til placering på loft (8 m ledning
Headsafe
Mindre dyb model, som sikrer
god arbejdsplads
Timer - 10 min. interval
Startes efter madlavningen, og slukker
automatisk efter en given tid

Luftstrøm 284-593 (655) m3/t
Lydeffekt 46-61
dB(A)

Alle priser er med moms, levering og montering. Der tages forbehold for modelskift og udgåede modeller.
Priserne er uden ekstra langt skorstesnsrør og skråskræring af skorstensrøret.
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REFINE
YOUR
CHOICE
EICO er leverandør af hvidevarer og
førende indenfor emhætter.
Hos os finder du produkter fra nogle af
verdens førende producenter, bakket op
af markedets bedste knowhow og service.
Vi har rødder i køkkenbranchen og mere
end 35 års erfaring – det betyder,
at vi ved mere om emnet end de fleste,
og at vi til enhver tid kan guide dig
til det helt rigtige valg.

AT YOUR
SERVICE
Også på servicefronten er
vi stærkere end de fleste.
Det betyder nemlig meget
for os, at vi kan give dig
en oplevelse ud over det
sædvanlige, og at vi lever op
til dine forventninger – måske
endda overstiger dem.
Har du problemer med et af vores produkter,
spiser vi dig ikke af med panikløsninger
og dårlige undskyldninger. I stedet følger
vi sagen til dørs, med en af vores
medarbejdere, som hjælper med at
finde en løsning på problemet.
Det, synes vi, rimer på rigtig god service.
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