
KYLSKÅP/FRYSSKÅP



Vi presenterar de viktigaste funktionerna för att ett 

fräscht och naturligt mikroklimat ska bibehållas inuti 

kylskåpet.

Enkla och praktiska lösningar för förvaring av mat 

som bibehåller ett idealiskt klimat och lägre energi-

konsumtion.

Vi är stolta över våra höga energiklasser, de innebär 

stor energibesparing på en hushållsapparat som är 

igång 365 dagar om året.



Fokus på mikroklimat och temperaturstabilitet är viktigt när du 

köper ett kylskåp för ditt hushåll. NatureFresh ger en helt naturlig 

miljö för maten.

Naturligt mikroklimat
Inuti kylskåpet

Felaktig 
matförvaring

IonAir med MultiFlow 3600

Perfekt mikroklimat på varje hylla

Våra kylskåp skapar en miljö med en naturlig joniseringsprocess. 
Negativt laddade joner som skapas inuti apparaten tar bort upp 
till 95 % av farliga mikroorganismer, mögelsporer och bakterier. 
Cirkulationen med joniserad luft genereras av MultiFlow 
360°-systemet med utblås från 14 ventilationsingångar. Detta 
ger helt jämna temperaturer på varje hylla. ION-generationens 
ingångsmodeller har det avancerade ventilationssystemet 
DynamiCooling.

IonAir med MultiFlow 360°-systemet rengör luften inuti 
kylskåpet  och håller den fräsch.

Naturen vet bäst.



Illustration av AdaptTech teknologins fördelar
 
När dörren öppnas ofta stiger temperaturen i kylskåpsutrymmet. 
Figuren visar förhållandet mellan temperaturväxling i ett vanligt 
kylskåp och ett Gorenje-kylskåp med AdaptTech-teknologi. Större 
växling fördärvar maten snabbare.

Fördelar med AdaptTech-teknologi
•  Håller en konstant temperatur
•  Förhindrar att matvarornas temperatur stiger  

och ger dem en ”termisk chock”
•  Förlänger matens hållbarhet
•  Sparar energi
•  Anpassar sig individuellt till användaren

Temperatur [˚C] 

 Diagram över temperaturväxling i ett vanligt kylskåp

 Diagram över temperaturväxling i ett kylskåp med AdaptTech-teknologi
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AdaptTech ger en stabil, konstant temperatur genom att 
spåra användarens vanor. 

AdaptTech
Öppnar du kylskåpsdörren ofta?



LED-belysning
 
Diamantbelysning.
Led-ljus i form av en remsa 
ger ett helt nytt intryck när 
du öppnar kylskåpet. 

För att bibehålla en stabil temperatur har vi tagit fram enkla och 

praktiska lösningar för förvaring av mat som håller ”öppettiden” till 

ett minimum.

 Utdragbara hyllor

Med dessa hyllor är hela 
kylskåpets innehåll lätt 
tillgängligt.

Mer ordning – och fräschare.



 SimpleSlide-principen
 
Det är enkelt att ordna flaskor 
och förpackningar i alla former 
och storlekar med skjutbara 
hyllor i dörren.

 SpaceBox XXL-låda
 
En stor låda inuti frysen. 
Perfekt för frysning av de 
största livsmedlen. 



EcoMode
Sparar medan du är bortrest

När du är bortrest under en längre period tar EcoMode hand 
om energibesparingen. När kylskåpsdörren öppnas mer sällan 
behåller EcoMode-programmet den optimala temperaturen 
och sparar därmed energi. 

InverterCompressor är effektiv eftersom den når drift på hög 
nivå mycket snabbare än konventionella kompressorer. Den är 
också tyst, tålig och stabil i drift.

Energiklass A+++ sparar upp till 60 % mer energi än normal 
A-klassificering.

InverterCompressor
Stabil, tyst och tålig i drift

A+++ 
Energieffektivitet i toppklass

Vi är stolta över våra höga energiklasser på upp till A+++, de innebär 

stor energibesparing på en hushållsapparat som är igång 365 dagar 

om året. 

Energins väktare.



www.gorenje.se
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SlotIn-principen
 
Full dörröppning är möjligt 
även om kylskåpet är placerat 
i närheten av väggen eller en 
annan apparat. 



En fläkt inuti apparaten blåser ut kall luft enligt samma princip 
som vid luftkonditionering – utan fukt. Ingen fukt betyder ingen 
is. Matvaror som finns i frysen skyddas mot att torka ut. 
Med den förbättrade NoFrost Plus-teknologin har vi behållit alla 
fördelarna med det klassiska NoFrost-systemet och tagit bort 
nackdelen – uttorkning av matvaror i kylskåpet (matvarorna 
är inte packade och frysta). Tack vare den innovativa 
kombinationen av två system (IonAir med MultiFlow 360°) 
skapas tillräckligt med fukt för att hålla matvarorna fräscha och 
näringsrika under en lång tid.

FrostLess-teknologin reducerar effektivt ansamlingen av frost 
på matvaror och av is inne i frysen med 50 % jämfört med 
konventionella frysar vilket ger lägre strömförbrukning och mer 
tid tack vare att frysen inte behöver avfrostas lika ofta.

Funktion för snabbare frysning, perfekt efter att du har varit och 
storhandlat. Utmärkt för frysning av större mängder matvaror. 
Efter aktivering varar den under 50 timmar och behåller 
temperaturen vid -24 °C. 

NoFrost Plus-teknologi
Avlägsnar is, bevarar färskheten

FrostLess-teknologi
Mindre is, mer energibesparing

FastFreeze-funktion
Snabbare frysning



NEW

ADVANCED ESSENTIAL

NoFrost Plus
185 cm

NoFrost Plus
185 cm

ARBETSPRINCIP
Elektronisk LED-display bakom dörrarna

SlotIn-funktion

UTRUSTNING
5 udtræksskuffer

LED-belysning

Inoxfronter på hyllorna

Inoxprofiler på lådorna

Inoxprofiler på dörrhyllorna

FRYSESYSTEM
FastFreeze

ENERGIKLASS
A+

A++

FRYS



NEW

ADVANCED ESSENTIAL

185 cm 185 cm
ARBETSPRINCIP
Elektronisk LED-display bakom dörrarna

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

SlotIn-funktion

UTRUSTNING
SimpleSlide

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

MultiBox

Flaskhylla

LED-belysning

Inoxfronter på hyllorna

Inoxprofiler på lådorna

Inoxprofiler på dörrhyllorna

ENERGIKLASS
A+

A++

KYLNING



SUPERIOR line

NoFrost Plus
185 cm

ARBETSPRINCIP
Mekanisk

Electronisk

Elektronisk LED-display bakom dörrarna

Elektronisk LED-display på dörrarna

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360˚

EcoMode

SlotIn-funktion

UTRUSTNING
SimpleSlide

PullOut Hyllor

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Flaskhylla

LED-belysning

Inoxfronter på hyllorna

Inoxprofiler på lådorna

Inoxprofiler på dörrhyllorna

GREPPTYP
Plast

Metall, kort

Metall, lång

FRYSESYSTEM
Fast Freeze

Xtreme Freeze

ENERGIKLASS
A++

KYLNING



FrostLess
185 cm

NoFrost Plus
185 och 200 cm

ARBETSPRINCIP
Mekanisk

Electronisk

Elektronisk LED-display bakom dörrarna

Elektronisk LED-display på dörrarna

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360°

EcoMode

SlotIn-funktion

UTRUSTNING
SimpleSlide

PullOut Hyllor

CrispZone med HumidityControl

FreshZone

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Flaskhylla

LED-belysning

Inoxfronter på hyllorna

Inoxprofiler på lådorna

Inoxprofiler på dörrhyllorna

GREPPTYP
Plast

Metall, kort

Metall, lång

FRYSESYSTEM
FastFreeze

ENERGIKLASS
A++

A+++

ADVANCED line

NEW
2m



ESSENTIAL line

FrostLess
185 och 200 cm

NoFrost Plus
185 cm

ARBETSPRINCIP
Mekanisk

Elektronisk

Elektronisk LED-display bakom dörrarna

Elektronisk LED-display på dörrarna

AdaptTech

IonAir DynamiCooling

IonAir MultiFlow 360°

EcoMode

SlotIn-funktion

UTRUSTNING
SimpleSlide

PullOut Hyllor

CrispZone med HumidityControl

FreshZone (optional)

ZeroZone

MultiBox

XXL SpaceBox 

Flaskhylla

LED-belysning

Inoxfronter på hyllorna

Inoxprofiler på lådorna

Inoxprofiler på dörrhyllorna

GREPPTYP
Plast

Metall, kort

Metall, lång

FRYSESYSTEM
FastFreeze

ENERGIKLASS
A+

A++

ADVANCED line

NEW
2m


