
KJØLE- OG FRYSESKAP



Vi presenterer de viktigste punktene for å bevare et 

friskt og naturlig mikroklima i kjøleskapet.

Enkle og praktiske løsninger for oppbevaring av mat, 

som bevarer et ideelt klima og reduserer energifor-

bruket.

Vi er stolte av den høye energiklassen som sparer 

mye energi for et husholdningsapparat som er i bruk 

365 dager i året.



Mikroklima og stabil temperatur er svært viktig når du kjøper 

kjøleskap til hjemmet. NatureFresh sørger for helt naturlige 

omgivelser for maten.

Naturlig mikroklima
inni kjøleskapet

Feil oppbevaring  
av matvarer

IonAir med MultiFlow 3600

Ideelt mikroklima på alle hyller

Våre kjøleskap skaper et miljø med aktiv naturlig ionisering. 
Negativt ladde ioner som genereres inni apparatet, eliminerer 
inntil 95 % av skadelige mikroorganismer, mugg og bakterier. 
Sirkulasjonen av ionisert luft oppnås ved hjelp av systemet 
MultiFlow 360° – med flerpunkts innblåsing gjennom 14 
ventilasjonsåpninger, noe som skaper helt jevne temperaturer 
på alle hyller. Grunnmodellene i ION generation har det 
avanserte ventilasjonssystemet DynamiCooling.

IonAir med MultiFlow 360°-systemet renser luften inni 
kjøleskapet og holder den frisk.

Naturen vet best.



Illustrasjon av AdaptTech teknologiens fordeler
 
Ved hyppig åpning av døren stiger temperaturen i kjøleskapsrom-
met. Figuren viser forholdet mellom temperatursvingninger i et 
vanlig kjøleskap og i et Gorenje-kjøleskap med AdaptTech-tekno-
logi. Større svingninger ødelegger maten hurtigere.

Fordeler med AdaptTech-teknologi
•  Holder konstant temperatur
•  Hindrer at matvarenes temperatur stiger og unngår 

på den måten å gi dem ”varmesjokk”
•  Forlenger matens holdbarhet
•  Sparer energi
•  Tilpasser seg individuelt til brukeren

Temperatur [˚C] 

 Kurve over temperatursvingninger i et vanlig kjøleskap

 Kurve over temperatursvingninger i et kjøleskap med AdaptTech-teknologi
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AdaptTech gir stabil og konstant temperatur ved å følge 
vanene til hver enkelt bruker.

AdaptTech
Åpner du kjøleskapet ofte?



LED-lys
 
Rombebelysning.
LED-lys formet som et bånd 
gir en helt ny opplevelse når 
du åpner kjøleskapet.

Vi har utviklet enkle og praktiske løsninger for å holde stabil 

temperatur ved oppbevaring av mat, løsninger som holder tiden 

‘åpen dør’ nede på et minimum.

 Uttrekkbare hyller

Med disse hyllene er innholdet 
i hele kjøleskapet raskt og lett 
tilgjengelig.

Bedre orden - bedre ferskhet.



 SimpleSlide-prinsipp
 
Fordeling av flasker og 
innpakket mat i alle former 
og størrelser er raskt og 
lettvint med regulerbare 
dørhyller.

 SpaceBox XXL-skuff
 
En stor skuff inni fryseskapet. 
Ypperlig til innfrysing av de 
største matvarene. 



EcoMode Program
Sparer mens du er borte

Når du er borte over lengre tid eller på ferie, tar EcoMode seg 
av energisparingen. Når kjøleskapsdøra åpnes mer sjelden, 
bevarer EcoMode-programmet optimal temperatur samtidig 
som det sparer energi.

InverterCompressor er effektiv fordi den når høyeffektsdrift 
mye raskere enn vanlige kompressorer. Den sørger også for 
stillegående, varig og stabil drift.

Energiklassen A+++ sparer inntil 60 % mer energi enn den 
vanlige A-energiklassen.

InverterCompressor
Stabil, stillegående og langvarig drift

A+++ 
Energieffektivitet i eliteklassen

Vi er stolte av den høye energiklassen på inntil A+++ som sparer 

mye energi for et husholdningsapparat som er i bruk 365 dager i 

året. 

Guardians of energy.



www.gorenje.no
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SlotIn-prinsipp
 
Full døråpning er mulig selv 
når kjøleskapet er plassert 
mot veggen ved siden av et 
annet apparat.



En innvendig vifte blåser kald luft basert på prinsippet om 
luftkondisjonering - uten fuktighet. Ingen fuktighet betyr at 
det ikke blir noe rim. Innpakket mat i fryseren beskyttes mot å 
tørke ut. 
Med forbedret NoFrost Plus-teknologi beholder vi alle 
fordelene ved det klassiske NoFrost-systemet og eliminerer 
ulempen - uttørking av mat i kjøleskapet (maten er ikke 
innpakket og frosset). Ved hjelp av nyskapende kombinasjon 
av to systemer (IonAir og MultiFlow 360°) dannes det nok 
fuktighet til å holde maten fersk og sunn over lengre tid.

FrostLess-teknologien reduserer effektivt belegget av rim på 
matvarer og på innsiden av fryserommet med 50 % sammen-
lignet med vanlige frysere, og det betyr lavere strømforbruk, og 
du sparer tid på grunn av raskere og mindre hyppig avriming av 
fryseren.

Funksjon for raskere innfrysning, ypperlig etter større 
handlerunder. Ideelt ved innfrysing av store mengder mat. Etter 
aktivering står funksjonen på i 50 timer og holder temperaturen 
på -24°C.

NoFrost Plus-teknologi
Eliminerer rim, bevarer ferskhet

FrostLess-teknologi
Mindre rim, mer energisparing

FastFreeze-funksjon
Raskere innfrysing



NEW

ADVANCED ESSENTIAL

NoFrost Plus
185 cm

NoFrost Plus
185 cm

BETJENING
Elektronisk LED-display bak dørene

SlotIn-funksjon

UDSTYR
5 uttrekkssuffer

LED-lys

Inox-fronter på hyllene

Inox-profiler på skuffene

Inox-profiler på dørhyllene

FRYSESYSTEM
FastFreeze

ENERGIKLASSE
A+

A++

FRYSESKAP



NEW

ADVANCED ESSENTIAL

185 cm 185 cm
BETJENING
Elektronisk LED-display bak dørene

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

SlotIn-funksjon

UDSTYR
SimpleSlide

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

MultiBox

Flaskehylle

LED-lys

Inox-front på hyllene

Inox-profiler på skuffene

Inox-profiler på dørhyllene

ENERGIKLASSE
A+

A++

KJØLING



SUPERIOR line

NoFrost Plus
185 cm

BETJENING
Mekanisk

Electronisk

Elektronisk LED-display bak dørene

Elektronisk LED-display på dørene

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360˚

EcoMode Program

SlotIn-funksjon

UDSTYR
SimpleSlide

PullOut-hyller

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Flaskehylle

LED-lys

Inox-front på hyllene

Inox-profiler på skuffene

Inox-profiler på dørhyllene

TYPE HÅNDTAK
Plast

Metall, kort

Metall, langt

FRYSESYSTEM
Fast Freeze

Xtreme Freeze

ENERGIKLASSE
A++

KJØLING



FrostLess
185 cm

NoFrost Plus
185 og 200 cm

BETJENING
Mekanisk

Electronisk

Elektronisk LED-display bak dørene

Elektronisk LED-display på dørene

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360°

EcoMode Program

SlotIn-funksjon

UDSTYR
SimpleSlide

PullOut-hyller

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Flaskehylle

LED-lys

Inox-front på hyllene

Inox-profiler på skuffene

Inox-profiler på dørhyllene

TYPE HÅNDTAK
Plast

Metall, kort

Metall, langt

FRYSESYSTEM
FastFreeze

XtremeFreeze

ENERGIKLASSE
A++

A+++

ADVANCED line

NEW
2m



ESSENTIAL line

FrostLess
185 og 200 cm

NoFrost Plus
185 cm

BETJENING
Mekanisk

Elektronisk

Elektronisk LED-display bak dørene

Elektronisk LED-display på dørene

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360°

EcoMode Program

SlotIn-funksjon

UDSTYR
SimpleSlide

PullOut-hyller

CrispZone med HumidityControl

FreshZone (optional)

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Flaskehylle

LED-lys

Inox-fronter på hyllene

Inox-profiler på skuffene

Inox-profiler på dørhyllene

TYPE HÅNDTAK
Plast

Metall, kort

Metall, langt

FRYSESYSTEM
FastFreeze

XtremeFreeze

ENERGIKLASSE
A+

A++

ADVANCED line

NEW
2m


