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EMK1045 
1 st diskho, kyl, 2 st traditionella kokplattor samt plats för micro 
Produktnr Modell Diskhons placering
900162262 EMK1045R Right/Höger
900162263 EMK1045L Left/Vänster 
 
 
Köksblandare 
Produktnr Modell 
910006001  Grohe Eurosmart 
 
Passbit i plåt 
Produktnr Förpackning 
155216301  1 st

Snyggt kök med allt du 
behöver på liten yta
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På bilden ser du plåtkök EMK1045L



Trinette - Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt

Minikök Plåt för micro EMK1045

• Levereras helt färdig för installation
• Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
• Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering) 
• Kylskåp med fyrstjärnigt frysfack och LED belysning
• Två kokplattor med 7-lägesställare
• 60 minuters timer för kokplattorna
• Anslutning för kyl och kokplattor med 2 st jordade stickproppar 
• En förvaringslåda under utrymmet för micro
• Skåpet, dörren och lådan är vitlackad plåt 
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Fakta
Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W 145/1000 
Kokplatta bak Ø i mm / effekt i W 180/1200
Signallampa Ja
Timer 60 minuter Ja

Nettovolym kyl (liter) 87
Nettovolym frysfack (liter) 9
Antal stjärnor frysfack **** 
LED Belysning Ja
Ljudvolym dBa 42
Energiklass F
Energiförbrukning kWh/år 165

Antal diskho 1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm Ja
Diskbänksblandaren ingår Nej

Inkoppling plattor 1-fas 230V
Inkoppling kylskåp 1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m) 1,4

Mått och vikt 
Bredd (mm) 1000
Höjd (mm) 900
Djup (mm) 600
Vikt (kg) 66

Installation och placering
Köket kan placeras fristående eller skjutas in i nisch. Vattenlås med-
följer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt.
 
Diskbänken skjuter ut 100 mm längre baktill än underliggande kyl-
skåp och diskbänkskåp. Detta ger ett fritt utrymme för rördragning 
bakom diskbänkskåpet på höjd 830 × djup 170 mm och 830×100 
mm bakom kylskåpet och ger fullt tillräcklig plats för erforderliga 
avloppsanslutningar.
 
Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bak-
om eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhon.

Miniköket levereras med vattenlås för anslutning till avlopp.

Mått utrymmet för micro
Bredd (mm) 495
Höjd (mm) 260
Djup (mm) 360


