
KØKKENKVÆRN
Let hverdagen med en



EN NEM HVERDAG MED 
GOD SAMVITTIGHED

Køkkenkværnen er din snurrende højre hånd i køkkenet. Den gør det hurtigere og  
lettere for dig at komme af med dit organiske madaffald - og du slipper for at samle 
mad- rester op af vasken for at smide det i skraldespanden. 

Effektiv affaldssortering
Med en køkkenkværn undgår du at åbne skraldespanden, når du står med hænderne 
fulde af madaffald. Du kan nemlig smide det direkte i vasken. Dette gør risikoen for 
fejlsortering minimal, da kværnen ikke kan kværne andet end det organiske affald. 
Håndteringen af det øvrige affald bliver dermed også nemmere. 

“Skraldespanden” der aldrig skal tømmes
Køkkenkværnen er let at montere, og der ud over skal den aldrig tømmes. Det mad- 
affald, som du smider i kværnen, bliver nemlig skyllet ud med spildevandet. Det  
betyder færre ture ud med skraldet, samtidig med at du undgår lugt, væsker og  
bakterier fra madresterne i din skraldespand. 

God samvittighed
Hurtig afskaffelse af dit organiske affald sørger for, at dit køkken ser rent og ryddet 
ud. Samtidig er det bedre for miljøet at bruge en køkkenkværn, da dit organiske mad- 
affald kan omdannes til energi, der f.eks. kan få din lampe over spisebordet til at lyse. 
På den måde sparer vi på de knappe og forurenende ressourcer, og du er i stedet med 
til at vælge et bæredygtigt alternativ til energi. 

Nysgerrig?
På www.køkkenkværnen.dk eller Facebook-siden Køkkenkværnen kan du bl.a. læse 
mere om,  hvordan den virker i praksis, få tips og tricks og se hvordan det kværnede 
affald omdannes til energi. Her finder du også en ansøgningsblanket, som du skal  
bruge til at søge din kommune om tilladelse til at installere køkkenkværnen.

Køkkenkværnen i tal

On/Off 
Praktisk luftknap til nemt og 
hurtigt at tænde og slukke for 
kværnen

Ren vask 
Slip for at madrester sætter sig 
fast i kurveventil og afløb

Sikkerhed 
Ingen knive i kværnen gør den 
helt ufarlig

Mindre affald 
Kom hurtigt af med skræller og 
organisk affald lige dér, hvor du 
tilbereder maden

Årligt elforbrug 
5-6 kWh/ca. 15 kr. 

Årligt vandforbrug 
1.100-2.200 L/ca. 88 kr.

Typisk levetid 
8-15 år

Kilde: Danwa & COWI rapport 2011, 
Køkkenkværne: energi-, miljø- og drifts-

mæssige konsekvenser ved brug i boliger



Kitchen Friend T6 Kitchen Friend T3EKitchen Friend W5Kitchen Friend W6

Hvilken køkkenkværn passer til dit hjem?

Permanentmagnet Induktion Permanantmagnet Permanantmagnet

0,75 hk 0,75 hk 1,25 hk 0,50 hk

1) 1000/1500
2) 1000/1850
3) 1000/2200

1480 2600 3400

3 rivestadier 3 rivestadier 1 rivestadie 1 rivestadie

1200 ml 1200 ml 1100 ml 1100 ml

Ja, slukker efter 
5 minutter

Ja, slukker efter 
5 minutter Nej Nej

27 db 29 db 35 db 29 db

7 kg 10 kg 8 kg 5,7 kg

Luft-knap med 
bib-lyd Luft-knap Antistopper 

i kværnen
Antistopper 
i kværnen

Kurveventil 
med prop

Kurveventil 
med prop

Prop via 
antistopper

Prop via 
antistopper

Til enkelt- 
kummevaske

Til enkelt- 
kummevaske

Til enkelt- 
kummevaske Nej, tilkøb

3 år
(betingelser på an.dk)

3 år
(betingelser på an.dk)

- -

Kr. 6.995,00 Kr. 5.495,00 Kr. 5.895,00 Kr. 4.200,00

Motor

Motoreffekt

Omdrejninger 
pr. minut

Antal rivestadier

Kværnkammer  
størrelse

Timerstyret 
slukfunktion

Lydniveau
(efter svenske normer)

Vægt

Medfølgende 
tænd/sluk betjening

Medfølgende  
kurveventil/prop

Medfølgende 
køkkenkværnsvandlås

Ombytningsret

Tilbehør til alle typer køkkenkværne
Model    Varenummer  Vejl. udsalgspris inkl. moms 
Luft-knap holder  BB-IN   Kr.   500,00                                     
Vandlås (enkeltkumme)  BB-300301  Kr.    275,00
Vandlås (dobbeltkumme) BB-300302  Kr.    399,00

Vejl. pris 
inkl. moms

Kitchen Friend er et anerkendt svensk brand, 
der har opnået stor respekt i branchen. De leder 
udviklingen når det kommer til teknologisk  
innovation, der har fokus på at gøre køkken- 
kværnen så effektiv som mulig. Kitchen Friend 
har tilpasset sine produkter efter skandinaviske 
behov, og er i Sverige markedsledende inden 
for køkkenkværne. Kvalitet, effektivitet og hold-
barhed er kendetegnende for køkkenkværne fra 
Kitchen Friend.



Induktion Induktion Induktion Induktion Induktion Induktion

0,75 hk 0,75 hk 0,75 hk 0,55 hk 0,55 hk 0,50 hk

1425 1425 1425 1425 1425 1725

3 rivestadier 2 rivestadier 1 rivestadie 1 rivestadie 1 rivestadie 1 rivestadie

1180 ml 1005 ml 980 ml 980 ml 980 ml 1480 ml

Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Ikke oplyst af 
producent

Ikke oplyst af 
producent

Ikke oplyst af 
producent

Ikke oplyst af 
producent

Ikke oplyst af 
producent

Ikke oplyst af 
producent

11,6 kg 8,8 kg 7,2 kg 7,2 kg 7 kg 15,9 kg

Luftknap Luftknap Luftknap Luftknap Nej, tilkøb 
Airswitch Kit

Nej, tilkøb 
Airswitch Kit

Kurveventil 
med prop

Kurveventil 
med prop

Prop i 
rustfrit stål

Prop i 
plastik

Prop i 
plastik

Prop i 
rustfrit stål

Nej, tilkøb Nej, tilkøb Nej, tilkøb Nej, tilkøb Nej, tilkøb Nej, tilkøb

4 år 
(betingelser på an.dk)

3 år 
(betingelser på an.dk)

2 år 
(betingelser på an.dk)

1 år 
(betingelser på an.dk)

- -

Kr. 7.990,00 Kr. 6.690,00 Kr. 5.305,00 Kr. 3.675,00 Kr. 2.060,00 Kr. 11.020,00

Motor

Motoreffekt

Omdrejninger 
pr. minut

Antal rivestadier

Kværnkammer 
størrelse

Timerstyret 
slukfunktion

Lydniveau

Vægt

Evolution 200

Hvilken køkkenkværn passer til dit hjem?

Tilbehør til InSinkErator køkkenkværne
Model    Varenummer  Vejl. udsalgspris inkl. moms 
Airswitch kit   IN-6445CG  Kr.   1.450,00                                     
Cover Control kit (Evolution-serien) IN-75348  Kr.   1.380,00
Unbraco nøgle   IN-8305  Kr.      163,00
Se generelt tilbehør til alle typer køkkenkværne på forrige side.

Evolution 100 Model 66 Model 56 Model 46 Model LC-50

John W. Hammes stod bag opfindelsen af 
verdens første køkkenkværn tilbage i 1927 ud 
fra et ønske om at gøre arbejdet i køkkenet 
lettere for sin kone. John W. Hammes grund-
lagde senere virksomheden InSinkErator, der 
med sine mange års erfaring på markedet har 
tilpasset sine produkter til netop det formål, 
som det hele startede med: At lette arbejdet 
i køkkenet. 

Medfølgende 
tænd/sluk betjening

Medfølgende  
kurveventil/prop

Medfølgende 
køkkenkværnsvandlås

Ombytningsret

Vejl. pris 
inkl. moms
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Få glæde af vores ekspertise
Igennem 25 år har andersen & nielsen 
as været importør og distributør af 
køkkenkværne i Danmark. De mange 
års erfaring gør, at vi besidder en masse 
viden, produktkendskab og knowhow, 
som vi gerne vil dele ud af. 

Er du interesseret i at vide mere eller 
har du spørgsmål om køkkenkværne,  
kan du kontakte vores kundeambas-
sadør Frank Christensen på fck@an.dk 
eller læse mere på www.an.dk.


