
 
 

Fyns Almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger,  
der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. 

 

 

Til Beboere i Højstrupparken 
 
 

 

 
Tilbud på hvidevarer 
 
FAB har forhandlet sig frem til nogle gode tilbud på hvidevarer ved Fyns Hvidevare Levering, 
som I beboere har mulighed for at gøre brug af.  
Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, skal du selv kontakte Fyns Hvidevare Levering, og 
lave aftale om levering og betaling. 
 
OBS! Vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine må kun opsættes efter forudgående 
ansøgning og skriftlig godkendelse af ejendomsmesteren. 
 
Du kan finde tilbuddene på hvidevarer på de næste sider, samt på vores hjemmeside: 
www.fabbo.dk/hojstrupparken_helhedsplan/ 
 
Vær opmærksom på, at FAB ikke kan være behjælpelig med at kontakte Fyns Hvidevare 
Levering for dig. 
 
Fyns Hvidevare Levering 
Tlf.: 50 51 59 59 
Mail.: kundeservice@fhl.as 

Vaskemaskine/ kondenstørretumbler på toilet 

Det er kun muligt at opstille vaskemaskine og tørretumbler i de lejligheder, som er forberedt til 

det. Dette fremgår af lejlighedsplanen. Se eksempel herunder. 

I nogle lejligheder er der kun plads til én maskine på grund af skråvæg. (Bor du i en lejlighed 

med skråvæg, kan du evt. opsætte en kombineret vaske-/kondenstørremaskine.) 

  

 

 

 

 

 Er forberedt Er ikke forberedt 

Opvaskemaskine 

I de fleste køkkener vil der blive forberedt til, at der kan fjernes et underskab og opstilles en 

opvaskemaskine. I lejligheder med nye køkkener og hvor I har afkrydset ”ønskes plads til egen 

opvaskemaskine”, er skabet fjernet på forhånd. 

Er du blevet tilbudt en lejlighed, hvor der i forvejen er valgt et køkken, eller en lejlighed med et 
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eksisterende køkken, skal du selv stå for demontering og opbevaring af underskabet til hvis du 

engang skulle flytte fra Højstrupparken. 

Køleskab, Induktionsplade og ovn bliver leveret og installeret af FAB. Det har tidligere været 

sådan, at I selv skulle have køleskab med – Det er ændret til, at der i samtlige lejligheder bliver 

indkøbt nyt køleskab, som er installeret inden I flytter tilbage. Jeres eget køleskab skal I selv 

have opbevaret i jeres depot.  

 

Med venlig hilsen 

FAB – Byggeri (Projektafdelingen) 
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UDVALGTE  
PRODUKTER

Beboer Tilbud, FAB

Ønsker du at gøre brug af et eller flere af tilbuddene. 
Kontakt da Fyns Hvidevare Levering.

Tlf    : 50515959
Mail : Kundeservice@fhl.as

Alle Gorenje produkter leveres med 5 års garanti!

Alle priser er inkl. levering og montering.
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Tekniske specifikationer
� Energiklasse1: A+++
� Tilslutningseffekt: 1900 W
� Sikring: 10 amp
Normal program
� Energiforbrug4: 0,82 kWh
� Opvaskeevne3: A
� Tørreevne3: A
� Antal kuverter: 13
� Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
� Varighed af ECO program: 210 min
� Energiforbrug kWh/år2: 233 kWh
� Vandforbrug/år2: 2660 ltr.
� Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW
Programmer
� Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45,

35 °C
� 5 programmer: Auto. vask; Intensivpro-

gram; Eco-program; Skylning; Quick 
program - 20 min.

� Max. temperatur for indgående vand: 
70 °C

Egenskaber
� Kontrol: Trykknap
� QuickIntensive-program
� SpeedWash-funktion

� Mulighed for at oprette egne program-
mer

� Udskudt start op til 24 timer
� Resttids indikator: Indikator for rester-

ende tid
� Indikator for færdigt program på kon-

trolpanel
� TotalDry – automatisk døråbning
� Selvrensende filter
� Fejldiagnostik
� Overløbskontrol: Total AquaStop
Udstyr
� Rustfrit kar
� Antal spulearme: 4
� Antal kurve: 2
� Overkurv: Trådkurv med brede mellem-

rum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar 
vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde 
- højre; Fast tallerkenrække; Fast glas-
holder; Standard kniv kurv

� Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag med Plastik logo; 
Fældbar og delelig tallerkenrække bag-
erst; Bestikkurv

� Indstillelig højde: 70 mm
� Indstillelig højde: Justerbar fra front

Mål (B×H×D): 59,6 × 81,7 × 57,7 cm

Tekniske specifikationer
� Energiklasse1: A+++
� Tilslutningseffekt: 1900 W
� Sikring: 10 amp
Normal program
� Energiforbrug4: 0,82 kWh
� Opvaskeevne3: A
� Tørreevne3: A
� Antal kuverter: 13
� Vandforbrug pr. opvask: 9,5 ltr.
� Varighed af ECO program: 210 min
� Energiforbrug kWh/år2: 233 kWh
� Vandforbrug/år2: 2660 ltr.
� Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW
Programmer
� Vasketemperaturer: 70, 65, 55, 45,

35 °C
� 5 programmer: Auto. vask; Intensivpro-

gram; Eco-program; Skylning; Quick 
program - 20 min.

� Max. temperatur for indgående vand: 
70 °C

Egenskaber
� Kontrol: Trykknap
� QuickIntensive-program
� SpeedWash-funktion

� Mulighed for at oprette egne program-
mer

� Udskudt start op til 24 timer
� Resttids indikator: Indikator for rester-

ende tid
� Indikator for færdigt program på kon-

trolpanel
� TotalDry – automatisk døråbning
� Selvrensende filter
� Fejldiagnostik
� Overløbskontrol: Total AquaStop
Udstyr
� Rustfrit kar
� Antal spulearme: 2
� Antal kurve: 2
� Overkurv: Trådkurv med brede mellem-

rum; Håndtag med plastiklogo; Fældbar 
vinhylde - venstre; Fældbar vinhylde 
- højre; Fast tallerkenrække; Fast glas-
holder; Standard kniv kurv

� Nederste kurv: Trådkurv med brede 
mellemrum; Håndtag med Plastik logo; 
Fældbar og delelig tallerkenrække bag-
erst; Bestikkurv

� Indstillelig højde: 70 mm

Mål (B×H×D): 59,6 × 81,7 × 57,7 cm

Pris:

3995,-

Pris:

4795,-
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Kondenstørretumbler med varmepumpe

Vaskemaskine

Kondenstørretumbler

Vaskemaskine

DE82/G

WEI843

DE7B

WE743

Generelt
� Energiklasse1: A+++
� Tilslutningseffekt: 2000 W
� Sikring: 10 amp
� Centrifugeringsevne3: B
� Restfugtighed5: 53 %
� Max centrifugeringshastighed: 1400 

omdr.
� Kapacitet: 7 kg
� Vasketid: 214 min
� Årligt vandforbrug2: 9680 ltr.
� Døråbning: 34 cm
� Døråbningsvinkel: 180 °
� Standard motor
� WaveActive-tromle
� StableTech sidepaneler
Programmer
� 16 programmer
� Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk

– program til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/håndvask

� Specielle programmer: Allergi program
- effektiv fjernelse af snavs, mikroorgan-
ismer og vaskemiddelrester, Autopro-
gram, SportWash, Quick 20’, Duntøj

Funktioner
� Personlige indstillinger for alle program-

mer
� Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-

Care
� Forvask
� SterilTub
� Vaskemetoder
Egenskaber
� SuperSilent+
� Displaytype: LED display
� Brugervenligt betjeningspanel
� Børnesikring
� Glat dør
� Overløbskontrol
� Lydsignal

Mål (B×H×D): 60 × 85 × 54,5 cm

Generelt
� Energiklasse1: A+++
� Tilslutningseffekt: 2000 W
� Sikring: 10 amp
� Centrifugeringsevne3: B
� Restfugtighed5: 53 %
� Max centrifugeringshastighed: 1400 

omdr.
� Kapacitet: 8 kg
� Vasketid: 214 min
� Årligt vandforbrug2: 10309 ltr.
� Døråbning: 34 cm
� Døråbningsvinkel: 180 °
� PowerDrive-invertermotor
� WaveActive-tromle
� StableTech sidepaneler
Programmer
� 16 programmer
� Programmer: Bomuld, Blandet/syntetisk

– program til syntetisk materiale og 
blandingsmateriale, Uld-/håndvask

� Specielle programmer: Allergi program
- effektiv fjernelse af snavs, mikroorgan-
ismer og vaskemiddelrester, Autopro-
gram, SportWash, Quick 20’, Duntøj

Funktioner
� Personlige indstillinger for alle program-

mer
� Funktion: NormalCare, EcoCare, Time-

Care
� Forvask
� SterilTub
� Vaskemetoder
Egenskaber
� Displaytype: LED display
� Brugervenligt betjeningspanel
� Børnesikring
� Glat dør
� Overløbskontrol
� Lydsignal

Mål (B×H×D): 60 × 85 × 54,5 cm

Generelt
� Energiklasse1: A++
� Kondenseringsklasse A: Kondensering-

sklasse A
� Tilslutningseffekt: 800 W
� Sikring: 10 amp
� Kapacitet: 8 kg
� Tørretid: 195 min
� Energiforbrug kWh/år2: 235,4 kWh
� Tørretumbler type: Kondenstørretumbler 

med varmepumpe
� Reverserende tromlegang
� Døråbning: 35 cm
� Døråbningsvinkel: 180 °
� Standard motor
� Varmepumpe
� Galvaniseret tromle
� StabelTech sidepaneler
Programmer
� 16 programmer
� Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur og
en vis restfugtighed, Sportstøj - miks 
af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix 
strygetørt, Babytøj

Funktioner
� Indstilling af tørringsniveau
� Valg af tørretid: Trin-indstilling
� Personlige indstillinger for alle program-

mer
� StartDelay
� Antikrølfunktion
� Refresh-funktion
� 1/2-fyldt maskine
Egenskaber
� TwinAir
� Restfugtighedssensor
� EasyFilterCleaning
� Displaytype: LED display
� Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
� Advarsel for fuld kondensbeholder
� AutoDrain - Direkte udpumpning fra 

kondensator
� Lydsignal
� Brugervenligt betjeningspanel
� Digital visning af resterende funktionstid
� Børnesikring

Mål (B×H×D): 60 × 85 × 62,5 cm

Generelt
� Energiklasse1: B
� Kondenseringsklasse A: Kondensering-

sklasse A
� Tilslutningseffekt: 2500 W
� Sikring: 16 amp
� Kapacitet: 7 kg
� Tørretid: 125 min
� Energiforbrug kWh/år2: 503,5 kWh
� Tørretumbler type: Kondenstørretumbler
� Reverserende tromlegang
� Døråbning: 35 cm
� Døråbningsvinkel: 180 °
� Standard motor
� Energibesparende elektrisk varmel-

egeme
� Galvaniseret tromle
� StabelTech sidepaneler
Programmer
� 16 programmer
� Programmer: Program til sengetøj 

og materiale, der fylder meget, Uld, 
Skjorteprogram – lavere temperatur og 
en vis restfugtighed, Sportstøj - miks 
af materialer, AirRefresh, Mix tørt, Mix 
strygetørt, Babytøj

Funktioner
� Indstilling af tørringsniveau
� Valg af tørretid: Trin-indstilling
� Personlige indstillinger for alle program-

mer
� Lav tørringstemperaturen
� StartDelay
� Antikrølfunktion
Egenskaber
� Restfugtighedssensor
� Lav tørringstemperaturen
� EasyFilterCleaning
� Lav tørringstemperaturen
� Displaytype: LED display
� Indbygget kondensbeholder (4,95 ltr.)
� Advarsel for fuld kondensbeholder
� AutoDrain - Direkte udpumpning fra 

kondensator
� Lydsignal
� Brugervenligt betjeningspanel
� Digital visning af resterende funktionstid
� Børnesikring

Mål (B×H×D): 60 × 85 × 62,5 cm

Pris:

3395,-

Pris:

3995,-

Pris:

4395,-

Pris:

3495,-
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