
Møllebyggerne
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Nyd maden som naturen har skabt den.

Vi mener, at en afbalanceret, sund og 
velsmagende kost indebærer at vi bruger 
råvarer af høj kvalitet, god smag og med 
stor næringsværdi - og at vi sammensætter 
produkterne med omtanke.

Forberedelse og indsigt er nøglen til succes.

At eksperimentere med nye ingredienser og 
metoder, at tilberede og bage med lidenskab - 
disse ting tilføjer endnu mere smag og værdi.

Vi opfordrer dig til at bruge vores produkter 
som et middel til at nyde og fordybe dig selv i 
ældgamle metoder indenfor madlavning. Værdsæt 
overfloden og mangfoldigheden af hvad sunde 
fødevarer kan bibringe; del måltider og udforsk 
oplevelsen med dine kære.

Ærligt talt - Der er simpelthen ikke noget som 
duften af friskbagt, hjemmelavet brød fra dit eget 
„bageri“!

Enkelt.
Sundt.
Hjemmelavet.Lad din medicin være din mad

og din mad være din medicin.
Hippokrates fra Kos (460-360 f.Kr.), Græsk læge, en af lægekunstens fædre.

NYD DIT MÅLTID!

Møllebyggerne
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Hvorfor male mel selv? Ja, det kan måske spare 
dig lidt penge. Men det er ikke det vigtigste, 
for intet kan sammenlignes med friskmalet mel 
- det er aromatisk og sprængfyldt med sunde 
næringsstoffer! Ser man det fra en praktisk vinkel, 
så er korn fantastisk holdbart - noget de gamle 
egyptere vidste og udnyttede til deres fordel. De 
brugte møller som et effektivt og hurtigt middel 
til at få adgang til kornets næringsværdier. Vidste 
du, at mens industrielt produceret mel sigtes 
gentagne gange, så indeholder friskmalet mel 
hele kornet, deriblandt den værdifulde skal og 
kim?

Desuden har friskmalet mel en enestående duft 
på grund af kornets indhold af essentielle olier 
og de aromaer, der spreder sig naturligt ved 
formalingen. Det er ikke overraskende, at disse 
olier tilføjer en yderligere dimension til smagen, 
på samme måde som friskmalet kaffe har mere 
dybde end pulverkaffe.

Friske råvarer taler for sig selv ...

Med vores kornkværne kan du formale alle typer 
af korn, bælgfrugter og krydderier samt små, ikke-
olieholdige frø og endda kaffebønner. De vigtige 
næringsstoffer og kostfibre fra fuldkorn som 
magnesium, jern, B-vitaminer og de værdifulde 
vegetabilske proteiner forbliver i melet. Hvorfor 
ikke give din krop, hvad den har brug for: mad, 
der er så tæt på dets naturlige tilstand som 
muligt. Når du smager forskellen, er der ingen vej 
tilbage!

Vi ved hvad vi taler om.

Vi har designet og produceret kornkværne i mere 
end 30 år. Vores passion og know-how driver 
udviklingen af vores kornkværne - og der er en 
ting, vi er sikre på: vores kornkværne leverer. Vi er 
så overbeviste om kvaliteten af vores kornkværne, 
at vi giver 12 års garanti.

Hvad angår designet af vores kornkværne, har vi 
mottoet,

„Undgå alt, der er overflødigt. Design 
simpelthen efter produktbehovene.“

Vi udnytter så vidt mulig de lokale ressourcer i 
produktionen af vores møller.

Vi er stolte over at have udviklet et langvarigt 
samarbejde med vores partnere.

Vi kontrollerer hver enkelt kornkværn manuelt, 
inden den forlader vores fabrik. Og vi er dedikeret 
til løbende at søge nye måder at udvikle og 
forbedre vores produkter på.

Kort sagt, vores kornkværne

• er nemme at betjene
• er nemme at rengøre
• er kompakte til små køkkener, men også
• er store nok til familier og fagfolk
• er passende stille
• bruger en blid, men effektiv kværneteknik
• tilbyder nøjagtige, men let justerbare 

muligheder
• produceres med øje for bæredygtighed i alle led 

af produktionskæden.
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Kernen i alle vores kornkværne er den unikke 
KoMo-kværn. Vores kværne er meget mere end 
blot sten og en motor, og vores kværn-teknologi 
er patenteret i overensstemmelse hermed.

Hvad gør KoMo-kværne særlige? Robuste 
materialer og omhyggeligt monteret, der sikrer 
en jævn kværneproces. En fjeder placeret 
mellem møllestenene reducerer støjen fra 
kværneprocessen. På denne måde bliver der 
passet på både møllestenene og dine nerver.

Vores møllesten er lavet af korund keramik, et 
kompositmateriale, vi opdagede i 1985. Korund 
møllestenene giver mulighed for en effektiv, men 
stadig blid kværneteknik. Kværneprocessen har 
et lavt energiforbrug og stenene behøver ikke at 
skærpes. Møllestenene, som giver mulighed for 
finhedsgrader spændende fra grov til super fint 
mel, er robuste og uforgængelige.

Vores industrimotorer er monteret uden sliddele. 
Derfor er de vedligeholdelsesfrie og miljøvenlige. 
De kværner og kværner og kværner - i årtier, 
problemfrit.

Muligheden for at vælge den præcise 
finhedsgrad af melet er en anden vigtig funktion 
af vores kornkværne. Du skal blot dreje på tragten 
for at justere finhedsgraden af melet.

Vores møllehuse, der er fremstillet af træ af 
høj kvalitet, har en olieret overflade, så de kan 
rengøres med fint sandpapir (selv efter mange års 
brug) og med en let oliepåføring vil kornkværnen 
igen se ud som ny.

Tidløst smuk og robust: KoMo kabinettet.

Hård skal, hård kerne.

Vi lægger lige så meget kærlighed i kornkværnens 
ydre som vi lægger indeni. Stabilitet og 
holdbarhed er centralt for både vores kværn-
teknologi og for kornkværnens fremtoning. Vi 
bruger lokalt træ af høj kvalitet - det perfekte hus 
til vores kværne.

Vores håndlavede, velkonstruerede kornkværne 
er holdbare og ser gode ud. Alle møllehuse er 
behandlet med økologisk vegetabilsk olie og vi 
anbefaler, at KoMokornkværns-ejere fortsætter 
denne behandling.
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Let at bruge.

Vi mener, at en kornkværn skal give dig alle 
mulige kværne-muligheder: fra knækkede kerner 
til super fint mel og alt derimellem. Kornkværnen 
skal give mulighed for at kigge ind til og 
kontrollere møllestenene. Og meget vigtigt - 
møllen skal fungere så enkelt som muligt.

Med en KoMo kornkværn skal du blot dreje 
på tragten for at justere finhedsgraden - fra 
„meget grov“ til „meget fin“. Hvis du erfarer, at 
møllestenene begynder at blive slidte - dette 
kan ske efter mange års brug - drejes tragten 

blot mere i retningen mod „fin“ for at eliminere 
løbende justeringer.

Vores kornkværne åbnes let uden værktøj:
drej blot tragten ca. to omgange, mod uret, for at 
få adgang til møllestenene.

For at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs 
af alle vores produkter, fremstiller vi alle vores 
kornkværne i Østrig, hvor de håndsamles, 
kontrolleres manuelt, og alle kornkværne 
prøvekøres inden forsendelsen. Prøvekørsel med 
glutenfri materialer er tilgængelig.

At leve op til disse standarder danner 
fundamentet for vores daglige aktiviteter 
hos KoMo. Kvalitet er kernen i vores 
virksomhedsfilosofi, og vores kornkværne er 
bygget med en lidenskab, der blander teknik med 
naturen og vores taknemmelighed med vores 
passion. Det er vores håb, at en KoMo-kornkværn 
kan bringe en del af vores filosofi videre ind i dit 
køkken, og at din KoMokornkværn giver dig en ny 
måde at nyde mad og godt helbred på!

Så er der blot tilbage for os at sige:

NYT DIT MÅLTID!
Marcel og Peter Koidl
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RÅVARE OVERSIGT

BLØDE KERNER
Hvede, spelt, rug…

HÅRDE KERNER
Mais, riso, miglio, …

OLIEFRØ (kun til valse)
Havre, birkes, hørfrø …

KRYDDERIER
Peber, chili peber, sennepsfrø...

BÆLGFRUGTER
Kikærter, sojabønner, ærter…

KAFFEBØNNER
Alle varianter af ristede bønner.

Hvad vil du gerne kværne?
Brug denne tabel til at se hvilke af vores kværne og 
valser som kan bruges til hvilke råvarer.

Med disse seks symboler kan du hurtigt se 
hvilke fødevaretyper der kan behandles med 
de forskellige kornkværne. Råvarerne er opført 
sammen med fødevaregruppen:

Grundlæggende kan du bruge møllerne til at 
kværne al mad, så længe den ikke er olieagtig, fed 
eller våd.

BLØDE KERNER HÅRDE KERNER OLIEFRØ KRYDDERIER BÆLGFRUGTER KAFFEBØNNER 

FIDIBUS 21 ◊ – – ◊ – –

MAGIC ◊ – – ◊ – –

KOMOMIO ◊ ◊ - ◊ ◊ ◊

FIDIBUS CLASSIC ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIBUS MEDIUM ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

PK 1 ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIBUS XL ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIBUS XL PLUS ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

JUMBO ◊ ◊ – ◊ ◊ ◊

FIDIFLOC 21 ◊ – Kun valse ◊ – – 

FIDIFLOC MEDIUM ◊ ◊ Kun valse ◊ ◊ ◊

DUETT 100 ◊ ◊ Kun valse ◊ ◊ ◊

DUETT 200 ◊ ◊ Kun valse ◊ ◊ ◊

FLOCINO ◊ – ◊ ◊ – –

FLICFLOC ◊ – ◊ ◊ – –

FLOCMAN ◊ – ◊ ◊ – –

MANUEL KVÆRN ◊ ◊ – ◊ ◊ –

HVILKEN MASKINE?
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VALSER VALSER

FLOCINO
FLOCINO bruger samme revolutionerende 
design og teknik som FLICFLOC, men 
med en justerbar valseafstand, som giver 
mulighed for variation i resultatet.

Valsens robuste base af massiv bøg 
kan fastgøres sikkert på bordet eller 
bordpladen med 2 tilhørende klemmer. 
Den hvide tragt kan indeholde mere end 
200 g havre. Takket være de letløbende 
valseruller og det lille håndsving på 20 cm 
er FLOCINO et godt redskab til dit køkken, 
som kan bruges af hele familien.

FLICFLOC
Med en base af møbelklasse bøgetræs 
krydsfiner, spændes FLICFLOC fast til dit 
bord eller bordplade med den tilhørende 
klemme. Det eneste du skal gøre, er at 
fylde havre i tragten, og hurtigt har du 
friske havregryn til måltidet! De letløbende 
valseruller gør det legende let, så også 
børnene kan blive involveret i at have 
sunde spisevaner!

Med en højde på kun 18,5 cm er FLICFLOC 
en praktisk og kompakt løsning, som ikke 
optager meget plads i dit skab eller på din 
bordplade. Glasset som er vist følger med.

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 1–5

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 1–5

TEKNISKE 
SPECIFIKATI-

ONER*

Elektrisk motor 
størrelse

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for 
finvalsede 
havregryn

Kapacitet af 
tragt med hvede 

(kværn)|med havre 
(valse)

Møllesten
diameter Valse og aksler Klemmestørrelse 

Bordklemme i cm

Støjniveau
med spelt,

fint formalet
Vægt

Maksimum 
højde af 
skål ved 

tud

Højde i 
cm

Bredde 
i cm

Dybde 
i cm

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk 

olie)

Certi-
ficering Levering inkluderer Garanti

 
FLOCINO – – 80 – 130 g/min 200 g – Rustfrit stål min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 6,7 cm 16,2 9,3 12,3 Tragt og hus af

fødev. godk. plast – Valse, 2 bordklemmer,
tragt låg 3 år

 
FLICFLOC – – 80 – 130 g/min 100 g – Rustfrit stål min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 8,8 cm 18,8 12,1 12,2 Bøg krydsfiner – Valse, 1 bordklemme, glas 3 år
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MANUEL KVÆRN MED 
SEPARAT ELEKTRISK

ELEKTRISK VALSE
140 WATT

MANUEL KVÆRN
Vores pæne og robuste manuelle kværn 
giver dig en visuel tilfredshed, når du ser 
dine korn blive til mel takket være det 
gennemsigtige møllekammer. Udstyret 
med vores korund keramiske møllesten, 
giver den manuelle kornkværn endeløse 
muligheder med de mange typer af mel, 
den kan producere!

Det ekstra store håndtag og de specielt 
udformede møllesten giver en nem 
arbejdsgang. Håndkværnen er lavet af 
massiv ahorn og rustfrit stål. Den fastgøres 
nemt til din bordplade med de to klemmer, 
som gør den ultra stabil.

ELEKTRISK MOTOR
Vi har udviklet en lydsvag elektrisk 
motordrev til vedhæftning på 
håndkværnen – just in case!

FLOCMAN
Så bliver havregrynene ikke friskere - 
og nemmere at lave. Vores populære 
elektriske valse, FLOCMAN, giver 90 g 
havregryn per minut, uden at du knap 
kan høre det. Kan bruges til alle typer af 
bløde kerner og korn, oliefrø og krydderier. 
Valseenheden er anbragt i et stilfuldt hus 
af massiv bøg og rustfrit stål. Rengøring 
af valsen er let, og der kræves ikke ekstra 
værktøj. FLOCMAN leveres med en smukt 
designet, keramisk skål, som vist på 
billedet.

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 1-5

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 1-2

TEKNISKE 
SPECIFIKATI-

ONER*

Elektrisk motor 
størrelse

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for 
finvalsede 
havregryn

Kapacitet af 
tragt med hvede 

(kværn)|med havre 
(valse)

Møllesten 
diameter Valse og aksler Klemmestørrelse  

Bordklemme i cm
Støjniveau med 

spelt,fint formalet
Vægt 

Maksimum 
højde af 
skål ved 

tud

Højde i 
cm 

Bredde 
i cm 

Dybde 
i cm 

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk 

olie)

Certi-
ficering Levering inkluderer Garanti

 
MANUEL
KVÆRN – 50 g/min – 600 g 8,0 cm – min. 1,7 max. 5,7 60 db 2,5 kg 10,3 cm 21,5 14,0 15,5 Massiv ahorn/rustfrit stål – Kværn med låg, beholder 3 år

 
ELEKTRISK

MOTOR 140 WATT 50 g/min – – – – – – 62 db 4,5 kg – 23,0 13,9 23,0 Lakeret ahorn/rustfrit stål
  

Motor 3 år

 
FLOCMAN 140 WATT – 90 g/min 600 g – Rustfrit stål – – 40 db 6,2 kg 10,5 cm 31,0 14,0 28,0 Massiv bøg/rustfrit stål

 
Valse med låg,
porcelæn skål 3 år
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KORNKVÆRNE
250 WATT

KORNKVÆRNE
250 WATT

FIDIBUS 21
Selvom den kun er 324 mm høj, er dette 
mini kraftværk i samme liga som vores 
større kornkværne. Inde i FIDIBUS 21‘s 
smukke hus af bøgetræs-krydsfiner sidder 
en 250 watt kraftfuld industri-motor og 
to vedligeholdelsesfrie korund-keramiske 
møllesten, der er i stand til at male 100 g 
fint mel per minut. Tragten kan indeholde 
850 g korn - nok til at bage mere end 
1 kg fuldkornsbrød. Finheden af melet 
kan justeres ved simpelthen at dreje på 
korntragten. Du kan lave alt fra knækkede 
kerner til det fineste mel. Adgangen til 
møllekammeret er hurtigt og nemt - der 
kræves ingen værktøj - og rengøringen er 
minimal.

MAGIC
MAGIC er udstyret med en 250 watt 
industri-motor og præcist monterede
korund keramiske møllesten – den samme 
opbygning som findes i FIDIBUS 21 - og er 
indbygget i et hus af træ og rustfrit stål. 
MAGIC formaler bløde og hårde kerner, 
linser, mange tørre bønner og tørrede, 
ikke-olieholdige krydderier.

Med MAGIC har du kontrol - formal dine 
kerner til den grad af finhed du ønsker, alt 
fra fint til groft mel og knækkede kerner. 
Graden af formaling justeres simpelthen 
blot ved at dreje tragtskålen. MAGIC er 
ideel til dem der foretrækker et design 
med stål.

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 1–2

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 1–2

TEKNISKE 
SPECIFIKATI-

ONER*

Potenza motore 
industriale 

o a corrente 
continua

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for 
finvalsede 
havregryn

Kapacitet af 
tragt med hvede 

(kværn)|med havre 
(valse)

ø  
Mole (cera-
mica-corin-

done) 

Valse og aksler 
Klemmestørrelse

Bordklemme
i cm

Støjniveau med 
spelt,fint formalet

Vægt 
Maksimum 

højde af 
skål ved 

tud

Højde i 
cm 

Bredde 
i cm 

Dybde 
i cm 

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk 

olie)

Certi-
ficering Levering inkluderer Garanti

 
FIDIBUS 21 250 WATT 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,2 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg 12 år

 
MAGIC 250 WATT 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,6 kg 13,8 cm 25,0 16,3 20,3 Massiv bøg/rustfrit stål

  
Kværn med låg 12 år
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KORNKVÆRNE 
360 WATT

KORNKVÆRNE 
360 WATT

FIDIBUS CLASSIC
FIDIBUS CLASSIC er vores mest populære 
kornkværn og med god grund. Den 
revolutionerende møllestens-teknik, 
der består af vedligeholdelsesfrie 
korundkeramike møllesten og en kraftig 
360 watt industri-motor, er indrettet i 
et smukt designet hus af bøgetræ med 
klassiske hjørnesamlinger. Den formaler 
ubesværet 100 g fint mel på et minut og 
med minimal støj.

Finheden af melet justeres ved at dreje på 
tragten. Det er den ideelle kornkværn til 
en familie.
- Lad FIDIBUS CLASSIC få en æresplads i dit 
køkken!

FIDIBUS MEDIUM
FIDIBUS MEDIUM kombinerer stilen fra vores 
meget elskede FIDIBUS 21 med kraften i vores 
flagskibsmodel, FIDIBUS CLASSIC. I forhold til 
FIDIBUS 21, så har FIDIBUS MEDIUM en lidt stærkere 
360 watt motor og større møllesten.

Resultatet? En kompakt løsning, der er god for din 
tegnebog, og ideel til familier: FIDIBUS MEDIUM er 
meget populært hos familier på 3-5 personer.

PK 1
Teknisk set er PK 1 identisk med FIDIBUS CLASSIC 
med sine 85 mm store, vedligeholdelsesfrie korund 
keramiske møllesten og en effektiv 360 watt 
industrimotor. PK 1 er anbragt i et smukt sekskantet 
hus af massivt bøgetræ. Den er så nem at bruge: 
Finheden af melet justeres ved simpelthen at dreje 
på tragten. Som med alle KoMo‘s kornkværne er 
adgangen til møllekammeret hurtigt og nemt - 
ingen værktøj kræves - og rengøringen er minimal.

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 3–5

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 3–5

TEKNISKE 
SPECIFIKATI-

ONER*

Elektrisk motor 
størrelse

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for 
finvalsede 
havregryn

Kapacitet af 
tragt med hvede 

(kværn)|med havre 
(valse)

Møllesten
diameter Valse og aksler 

Klemmestørrelse
Bordklemme

i cm

Støjniveau med 
spelt,fint formalet Vægt

Maksimum 
højde af 
skål ved 

tud

Højde i 
cm

Bredde 
i cm

Dybde 
i cm 

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk 

olie)

Certi-
ficering Levering inkluderer Garanti

 
FIDIBUS  
CLASSIC 360 WATT 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 12,3 cm 33,0 16,0 21,3 Massiv bøg

  
Kværn med låg 12 år

 
FIDIBUS  
MEDIUM 360 WATT 100 g/min – 850 g 8,5 cm – – – 70 db 7,0 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg 12 år

 
PK 1 360 WATT 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 10,3 cm 37,5 21,0 23,2 Massiv bøg

  
Kværn med låg 12 år
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GETREIDEMÜHLE
400 WATT

KOMOMIO
Mit der KoMoMio werden Getreidemühlen richtig 
bunt! In gleich 6 Farben sorgt unsere neue 
leistungsfähige Getreidemühle nicht nur für Farbe 
in Ihrer Küche, sondern vor allem für täglich frisch 
gemahlenes Getreide. Und das heißt: Deutlich mehr 
Nährstoffe und ein besserer Geschmack! Die KoMoMio 
wird mit kraftvollen 400 Watt für Einsteiger UND 
Backprofis ein perfekter Begleiter sein. Innovativ 
sind nicht nur die trendigen Farben, sondern auch 
die Kombination aus Holz und Arboblend®, einem 
innovativen Recylingmaterial. Eine coole Kombination 
aus Bewährtem und jeder Menge Innovation ist 
unsere neue KoMoMio also. Und das Preis-Leistungs-
Verhältnis ist wirklich unschlagbar!

HAUSHALTSGRÖSSE
3-5 PERSONEN

Eckdaten:
+ Mahlt 100 g Feinmehl pro Minute, bei gröberer 

Einstellung sogar die mehrfache Menge
+ Mahlt alle neben Getreide (wie Reis, Hirse, Mais) 

auch Hülsenfrüchte und Gewürze
+ Steine aus Korund und Keramik
+ 12 Jahre Garantie
+ Gewicht 7 Kg

Die Highlights:
+ Motorleistung: 400 Watt
+ Wartungsfreier und extrem leistungsfähiger 

Industriemotor
+ Trichterfüllmenge: 1200 g (Weizen)
+ In 6 trendigen Farben
+ Innovatives Gehäuse aus Arboblend® und Holz

ERHÄLTLICH 
IN 6 FARBEN

Jetzt wird bunt 
gemahlen!

DATI  
TECNICI*

Potenza motore 
industriale 

o a corrente 
continua

Formaling hast. 
for fint formalet 

hvede

Valsehast. for finval-
sede havregryn

Kapacitet af tragt med 
hvede (kværn)|med havre 

(valse)

ø Mole (cerami-
ca-corindone)

Livello di rumore 
macinazione fine 

farro
Vægt

Maksimum 
højde af skål 

ved tud

Højde i 
cm

Bredde i 
cm

Dybde i 
cm

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk olie)

Certifi-
cation Levering inkluderer Garanti

 
KoMoMio 400 WATT 100 g/min 90 g/min 1200 g 8,5 cm 70 db 15,5 kg 13 cm 37,5 16,5 16 Gehäuse aus Holz und Arboblend, 

Trichter aus Buchenholz   
Macina con coperchio 12 år
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KOMBO ENHEDER
250/360 WATT

KOMBO ENHEDER
360 WATT

FIDIFLOC 21 und  
FIDIFLOC MEDIUM
Disse smarte kombinerede enheder består 
af en elektrisk kornkværn og en manuel val-
se*. De optager et minimum af plads på dit 
køkkenbord takket være de slanke dimen-
sioner. Den integrerede valse - vores meget 
elskede FLICFLOC - kan endda tages ud til 
separat brug. FIDIFLOC findes med en 250 
watt eller en 360 watt industriel motor.

Kompakt, fleksibelt og overkommeligt 
FIDIFLOC har det hele!

DUETT 100
DUETT 100 leverer friskmalet mel og 
valset korn, takket være sine to motorer, 
den robuste kornkværn som i FIDIBUS 
CLASSIC og FLOCMAN‘s effektive 
valseenhed. Det smukke hus, bygget 
af massivt bøgetræ og møbelklasse 
bøgetræs-finer, indeholder begge 
motorer separat, så du kan male og 
valse på samme tid. Det betyder, at 
du kan starte dagen med lækre friske 
havregryn, lave mel ved middagstid 
til en eftermiddagsbolle og tilberede 
knuste birkesfrø som topping for 
begge! Inkluderet er også en keramisk 
skål som passer til valsedelen.

* Vær opmærksom på, at enheden skal placeres ved bordkanten eller på en kornskuffe (se tilbehør 
side 33) for at bruge valsen.

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 1–5

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 3–5

TEKNISKE
SPECIFIKATI-

ONER*

Elektrisk motor
størrelse

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for fin-
valsede havregryn

Kapacitet af 
tragt med hvede 

(kværn)|med havre 
(valse)

Møllesten
diameter Valse og aksler

Klemmestørrelse
Bordklemme

i cm

Støjniveau
med spelt,

fint formalet
Vægt

Maksimum 
højde af 
skål ved 

tud

Højde i 
cm

Bredde 
i cm

Dybde 
i cm

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk 

olie)

Certifi-
cation Levering inkluderer Garanti

 
FIDIFLOC 21 250 WATT 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 75 mm Rustfrit stål – – 70 db 8,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg, valse,
1 bordklemme, glas

12 år/ 3 år 
(Valse)

 
FIDIFLOC 
 MEDIUM 360 WATT 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 85 mm Rustfrit stål – – 70 db 9,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg, valse,
1 bordklemme, glas

12 år/ 3 år 
(Valse)

 
DUETT 100 360 WATT 100 g/min 90 g/min 1200 g | 200 g 85 mm Rustfrit stål – – 70 db 15,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg,
porcelæn skål 12 år
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KOMBO ENHEDER
600 WATT

KORNKVÆRNE 
600 WATT

DUETT 200
Duett 200 giver dig alle muligheder 
i fuld skala, så du kan tilberede 
friskvalsede gryn til müsli, fint mel 
til et velsmagende brød og formale 
kaffebønner til en frisk aromatisk 
forfriskning! Duett 200 er en elegant 
kombination af FLOCMAN valsen og 
FIDIBUS XL kornkværnen og giver en 
betydelig besparelse i forhold til at 
købe de to enheder separat. Inkluderet 
er også en keramisk skål som passer til 
valsedelen.

FIDIBUS XL
Med den kraftfulde 600 watt motor og 
en tragt med plads til mere end 1200 
g korn, producerer FIDIBUS XL fint mel 
cirka dobbelt så hurtigt som vores mindre 
modeller. På bare 7 minutter har du fint 
mel, som rækker til to store brød! FIDIBUS 
XL er kornkværnen for dig, som ønsker 
en enhed der kan klare alle slags korn, 
krydderier, kaffebønner og linser, plus give 
varig præstation og med ekstra kraft bag. 
Det er det klare valg for store køkkener og 
fuldkorns-entusiaster.

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 5 OG MERE

FOR HUSHOLDNINGER  
PÅ 5 OG MERE

TEKNISKE
SPECIFIKA-

TIONER*

Elektrisk motor
størrelse

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for 
finvalsede 
havregryn

Kapacitet af 
tragt med hvede 

(kværn)|med havre 
(valse)

Møllesten
diameter Valse og aksler Klemmestørrelse Bord-

klemme i cm
Støjniveau med 

spelt,fint formalet
Vægt 

Maksimum 
højde af 
skål ved 

tud

Højde i 
cm 

Bredde 
i cm 

Dybde 
i cm 

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk 

olie)

Certi-
ficering Levering inkluderer Garanti

 
DUETT 200 600 WATT 200 g/min 90 g/min 1200 g | 200g 8,5 cm Rustfrit stål – – 72 db 17,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg,
porcelæn skål 12 år

 
FIDIBUS XL 600 WATT 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 9,0 kg 14,2 cm 36,7 17,3 23,2 Massiv bøg

  
Kværn med låg 12 år
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NONSTOP
KORNKVÆRNE FOR
PROFESSIONELLE

KORNKVÆRNE FOR
PROFESSIONELLE

FIDIBUS XL Plus
FIDIBUS XL Plus‘ store møllesten, den 
kraftfulde 600-watt motor og ekstra 
køling/ventilation betyder, at kornkværnen 
kan producere 200 g mel per minut - i 
den fine indstilling. Dette gør det muligt 
for XL Plus at fungere nonstop i længere 
perioder - time efter time. Og fordi XL Plus 
kan køre kontinuert, kan du simpelthen 
fortsætte med at fylde tragten indtil du 
har den mængde mel du har brug for. Alt 
dette gør FIDIBUS XL PLUS til den ideelle 
kornkværn i alle madværksteder, store 
køkkener, familier, større fællesskaber og 
børnehaver ... en pålidelig partner i det 
aktive hverdagsliv.

JUMBO
JUMBO formaler alle former for korn og 
majs til fint mel med op til 350 g mel per 
minut. Udstyret med ekstra store møllesten 
af korund keramik, er JUMBO designet 
til kommerciel brug i bagerier og mindre 
butikker. Dens solide kabinet og store 
håndtag giver let adgang til løbende 
finhedsindstilling - så du hurtigt kan male 
alle typer mel til dine brød eller kunder. 
Du kan sætte en pose på udgangen for at 
undgå melstøv og for at lette pakningen i 
poser uden spild. Korntragten er placeret 
under det hængslede låg i toppen.

TEKNISKE 
SPECIFIKATI-

ONER*

Elektrisk motor
størrelse

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for 
finvalsede 
havregryn

Kapacitet af 
tragt med hvede 

(kværn)|med havre 
(valse)

Møllesten
diameter Valse og aksler Klemmestørrelse Bord-

klemme i cm

Støjniveau
med spelt,

fint formalet

Vægt 
Maksimum 

højde af 
skål ved 

tud

Højde i 
cm

Bredde 
i cm

Dybde 
i cm

Hus (træoverflader behandlet 
med økologisk vegetabilsk 

olie)

Certi-
ficering Levering inkluderer Garanti

 
FIDIBUS XL 

PLUS 600 WATT 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 11,0 kg 16,8 cm 39,7 17,9 23,0 Massiv bøg
  

Kværn med låg 2 år

 
JUMBO 750 WATT 350 g/min – 3000 g 13,0 cm – – – 72 db 32,0 kg 13,8 cm 56,1 29,1 51,1 Bøg krydsfiner – Kværn med poseklemme 2 år
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BLENDER
1400 WATT

FÅS I 6 FARVER

KOMOMIX+
Det nyeste skud på KoMo‘s produktlinie
er KoMoMix+. Produceret i Østrig med 
fokus på at levere en perfekt præstation 
kombineret med et flot design. Kabinettet 
er fremstillet af østrisk bøgetræ, ikke kun 
godt for miljøet, men også for at holde 
støj-niveauet nede. Motorer er designet
uden kompromisser - den har en 1400 W
motor og yder mere end 30.000 omdr./min.
Dette garanterer en lang levetid og 
KoMoMix+ er en fornøjelse at bruge. Med 
sine 8 knive, skærer og knuser den næsten 
alt og giver perfekte resultater.

KoMoMix+ fås i 6 trendy farver. Du vil helt 
sikkert finde den rigtige, som passer til 
din personlige smag og dit køkken. Du kan 
vælge mellem: Sort, Cyan, Beige, Mint, Rød 
og Gul.

Nøgletal:
• 30,000 omdr./min.
• 1,400 watt motor
• 1.7 liter BPA-fri tritan beholder
• aftagelig otte-blads-skæreanordning til 

nem rengøring
• omrører inkluderet
• kabinet af massiv bøg
• enkel betjening med one-touch-knap 

med integreret pulsfunktion
• til nem og hurtig fremstilling af 

smoothies, is, spreads, nødderpuré, 
marinader og meget mere

• kan knuse kaffebønner, nødder og korn
• lavet af miljøvenlige materialer i Østrig

FOR HUSHOLDNINGER 
PÅ 1 OG MERE

TEKNISKE 
SPECIFIKATI-

ONER*

Electrisk 
motor 

størrelse

Omdrejn, 
per minut

Kapacitet 
beholder

Vægt Højde i 
cm

Bredde 
i cm

Dybde 
i cm

Hus Beholder Levering
inklude-

rer

Garanti

 
KOMOMIX+ 1400 WATT 30.000 rpm 1,7 liter 4,5 kg 46,5 22,5 23,0 Massiv

bøg

BPA-fri
tritan

beholder

Blender,
omrører 2 år
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TILBEHØR TILBEHØR

SIGTE
Med vores sigter får du mulighed for at skille den grovere 
klid fra fuldkornsmelet. Dette vil give dig et finere mel, 
der kan bruges til kager og klid som kan bruges i brød, 
smoothies eller mysli. Røret af plexiglas beskytter sigten 
og melet. Sigtenettet er udskifteligt og kommer i fin, 
mellem og grov maskestørrelse.

UDSKIFTELIG MØLLESTEN
Vores udskiftelige møllesten kan bruges til at 
formale korn, krydderier, kaffe og glutenfrie 
korn i en og samme kornkværn - uden 
sammenblanding! Perfekt til folk med fødevare-
overfølsomheder. Systemet består af en 
udskiftelig møllekammerindsats, lavet af silikone, 
foruden et ekstra sæt møllesten. Velegnet til alle 
KoMokornkværne leveret efter sommeren 2011. 
Møllestenene kan udskiftes i et par enkle trin og 
er let at rengøre efter brug.

Sigtenet 1 
Fin  
Str. 0.63 mm 
(24/cm)

Sigtenet 2
Mellem
Str. 0.80 mm
(19/cm)  

Sigtenet 3
Grov
Str. 1.25 mm
(15/cm)

TEKNISKE
SPECIFIKA-

TIONER*
Kapacitet Højde i 

cm
Bredde 

i cm
Dybde i 

cm Vægt Material Levering inkluderer Garanti

   
SIGTE 400 g 26,0 13,6 13,6 0,7 kg Bøg krydsfiner,

plexiglas
1 sigte med låg

3 sigtenet 3 år

TEKNISKE
SPECIFIKA-

TIONER*
Vægt Materiale Udskiftelig 

møllekammer
Materiale
Møllesten Levering inkluderer Garanti

   

UDSKIFTELIG
MØLLESTEN 750-820 g

Silikone,
Kan vaskes i

opvaskemaskine
Korund-Keramik

1 udskiftelig møllekammer
Sæt med 2 møllesten

1 børste, 1 umbraco-nøgle
3 år
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KORNMAGASIN, 3-KAMMER
Vores 3-kammer kornmagasin er enkelt at bruge, 
smukt designet og nem at vedligeholde. Hold 
en skål under den rustfrie stålklap, drej klappen 
til side og tag så meget korn du har brug for til 
dagens brød. De klare fronter af plexiglas viser, 
hvor meget korn du har tilbage. Lavet af flot 
bøgetræs krydsfiner.

Leveres med beslag til monterings på væg.

KORNMAGASIN, 1-KAMMER
Opmagasineret korn kan være arnested for 
skadedyr. Ved at bruge vores kornmagasiner bliver 
kornet perfekt ventileret og ved jævnligt brug 
sikrer dette mod at skadedyr kan få betingelser 
til at udvikle sig. Afmål mængden af korn, du har 
brug for via den rustfrie stålklap - den integrerede 
beholder kan indeholde op til 500 g korn. De 
klare plexiglasrør viser, hvor meget korn du har 
tilbage. Og du kan hænge flere cylindre ved 
siden af hinanden for at lette adgangen til dine 
forsyninger. Leveres med skruer til vægmontering.

Nem montering af
korn-cylinderen

Nem afmåling af
korn i beholderen

Aftagelig beholder
med målangivelse.

TILBEHØR

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER Kapacitet Højde i 

cm
Bredde i 

cm Dybde i cm Vægt Material Garanti

   

1-KAMMER
KORNMAGASIN 2,5 kg 64,2 13,7 14,2 1,9 kg Massiv bøg, plexiglas

rustfrit stålklap 3 år

   

3-KAMMER
KORNMAGASIN 13,5 kg 52,2 40,4 14,2 5,6 kg Bøgetræs krydsfiner, plexiglas

rustfrit stålklap 3 år

TILBEHØR
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MANUELLE SIGTER
Sigtet mel forbliver friskere i længere tid. Vidste 
du, at fuldkornsmel - hvor kliden er sigtet fra - har 
en klæbrig kvalitet, som gør det velegnet til at 
bage fint wienerbrød? Det er her du skal bruge 
en sigte: Brug det fine mel til at lave lækre kager 
og brug så kliden som et sundt tilsætning til dine 
morgenmadsprodukter, smoothies eller mysli. Vores 
sigter findes i en række forskellige størrelser og 
maskestørrelser.

PINJETRÆS SKÅLE
Disse smukke træskåle, som er håndlavede i det 
østrigske Tyrol, dufter af den rene natur. Fås i fire 
størrelser: 16, 20, 25 og 30 cm diameter. Pinjetræet 
er kendt for sin lette struktur, blødhed og et 
naturligt højt olieindhold. Vores skåle står godt op 
mod bøgetræet i vores kornkværne og er ideelle 
til at indeholde korn og mel. Skålene er behandlet 
med fødevaregodkendt naturligt mineralolie.

RATTAN HÆVEKURVE
Hvordan ser traditionel bagerbrød ud? Velformet, 
smukt snittet og med flotte riller i overfladen. For 
at opnå dette hjemme, skal du simpelthen drysse 
mel i hævekurven, lægge dejen i, dække med et 
rent klæde og lade dejen hæve inden bagning. 
Det er så nemt! Vores runde og lange kurve er 
lavet af ubehandlet rattan og kommer i forskellige 
størrelser.

KERAMISK SKÅL
Vores keramiske skål passer perfekt til vores 
kornkværne og valser. Bruges til korn, gryn og mel 
på en stilfuld måde. Det perfekte supplement til 
vores møller og valser.

POSEHOLDER
Denne meget praktiske melposeholder er 
designet til FIDIBUS XL. Takket være den 
hesteskoformede træklemme kan posen holdes 
fast omkring tuden, så melet kan drysse direkte 
ned i posen og dermed eliminere støv.

KORNSKUFFE
Denne smukke skuffe af bøgetræs krydsfiner 
omdanner din FIDIFLOC til en kornkværn med 
praktisk opbevaring. Du skal blot placere 
din FIDIFLOC ovenpå skuffen. Opbevar dine 
yndlingskerner til din morgenmadsmysli i skuffen, 
og du har alt på ét sted!

Ekstra bonus: Takket være at skuffen hæver 
FIDIFLOC‘en, behøver du ikke længere placere den 
ved en bordkant for at kunne dreje håndtaget.

TILBEHØR TILBEHØR
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TEKNISKE 
SPECIFIKATI-

ONER*

Elektrisk
motor

størrelse

Formaling 
hast. for fint 

formalet 
hvede

Valsehast. for 
finvalsede 
havregryn

Kapacitet af tragt
med hvede (kværn)
| med havre (valse)

| container (Blender)

Møllesten
diameter Valse og aksler Klemmestørrelse 

Bordklemme i cm

Støjniveau
med spelt,

fint formalet

Vægt 

Maksi-
mum 

højde af 
skål ved 

tud

Høj-
de i 
cm

Bred-
de i 
cm

Dybde 
i cm

Hus (træoverflader behandlet med 
økologisk vegetabilsk olie)

Certi-
ficering Levering inkluderer Garanti

 
FLOCINO – – 80 – 130 g/min 200 g – Rustfrit stål min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 6,7 cm 16,2 9,3 12,3 Tragt og hus af

fødev. godk. plastik – Valse, 2 bordklemmer,
tragt låg 3 år

 
FLICFLOC – – 80 – 130 g/min 100 g – Rustfrit stål min. 1,5 max. 5,7 – 1,7 kg 8,8 cm 18,8 12,1 12,2 Bøg krydsfiner – Valse, 1 bordklemme

Glas 3 år

 
MANUEL – 50 g/min – 600 g 8,0 cm – min. 1,7 max. 5,7 60 db 2,5 kg 10,3 cm 21,5 14,0 15,5 Massiv ahorn/rustfrit stål – Kværn med låg, skål 3 år

 
ELEKTRISK

MOTOR 140 WATT 50 g/min – – – – – – 62 db 4,5 kg – 23,0 13,9 23,0 Lakeret ahorn/rustfrit stål
  

Motor 3 år

 
FLOCMAN 140 WATT – 90 g/min 600 g – Rustfrit stål – – 40 db 6,2 kg 10,5 cm 31,0 14,0 28,0 Massiv bøg/rustfrit stål

 
Valse med låg,
porcelæn skål 3 år

 
FIDIBUS 21 250 WATT 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,2 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg 12 år

 
MAGIC 250 WATT 100 g/min – 850 g 7,5 cm – – – 70 db 6,6 kg 13,8 cm 25,0 16,3 20,3 Massiv bøg/rustfrit stål

  
Kværn med låg 12 år

 
FIDIFLOC 21 250 WATT 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 7,5 cm Rustfrit stål – – 70 db 8,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg, valse,
1 bordklemme, glas

12 år/ 3 år 
(Valse)

 
FIDIBUS  
CLASSIC 360 WATT 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 12,3 cm 33,0 16,0 21,3 Massiv bøg

  
Kværn med låg 12 år

 
FIDIBUS  
MEDIUM 360 WATT 100 g/min – 850 g 8,5 cm – – – 70 db 7,0 kg 11,6 cm 32,4 15,3 21,3 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg 12 år

 
PK 1 360 WATT 100 g/min – 1000 g 8,5 cm – – – 70 db 8,0 kg 10,3 cm 37,5 21,0 23,2 Massiv bøg

  
Kværn med låg 12 år

 
FIDIFLOC 
 MEDIUM 360 WATT 100 g/min 80 – 130 g/min 850 g | 190 g 8,5 cm Rustfrit stål – – 70 db 9,7 kg 13,0 cm 33,7 27,9 21,5 Massiv bøg/bøg krydsfiner/ 

 Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg, valse,
1 bordklemme, glas

12 år/ 3 år 
(Valse)

 
DUETT 100 360 WATT 100 g/min 90 g/min 1200 g | 200 g 8,5 cm Rustfrit stål – – 70 db 15,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg,
porcelæn skål 12 år

KOMOMIO 400 Watt 100 g/min 1200 g 8,5 cm – – 70 db 7 kg 13,0 cm 37,5 16,5 16,0 Holz und Arboblend, Trichter aus 
Buch massiv Mühle mit Deckel 12 Jahre

 
DUETT 200 600 WATT 200 g/min 90 g/min 1200 g | 200g 8,5 cm Rustfrit stål – – 72 db 17,5 kg 16,8 cm 39,5 33,5 23,2 Massiv bøg/bøg krydsfiner/

Tragt i massiv bøg   
Kværn med låg,
porcelæn skål 12 år

 
FIDIBUS XL 600 WATT 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 9,0 kg 14,2 cm 36,7 17,3 23,2 Massiv bøg

  
Kværn med låg 12 år

 
FIDIBUS XL 

PLUS 600 WATT 200 g/min – 1200 g 8,5 cm – – – 72 db 11,0 kg 16,8 cm 39,7 17,9 23,0 Massiv bøg
  

Kværn med låg 2 år

 
JUMBO 750 WATT 350 g/min – 3000 g 13,0 cm – – – 72 db 32,0 kg 13,8 cm 56,1 29,1 51,1 Bøg krydsfiner – Kværn med poseklemme 2 år

 
KOMOMIX+ 1400 WATT – – 1,7 liter – – – – – 4,5 kg – 465 225 230 Massiv bøg,

BPA-fri tritan omrører   – Blender, omrører 2 år

ALLE VORES PRODUKTER - OVERSIGT
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VI ER HER FOR DIG

Forhandlere:

Hjemmeriet,
Nyvangsvej 93, 4100 Ringsted
Tlf/SMS: (+45)23244800
Email: Hjemmeriet@Hjemmeriet.com
Web: https://Hjemmeriet.com

Aurion A/S,
Guldagervej 525, 9800 Hjørring
Tlf : (+45)98963444
Email: info@aurion.dk
Web: https://Aurion.dk

Dansk Hjemmeproduktion,
Hygildvej 5, 7361 Ejstrupholm
Tlf: (+45)62671447
Email: info@hjemmeproduktion.dk
Web: Https://Hjemmeproduktion.dk

© KoMo GmbH & Co. KG, 2019 

For mere information om vores produkter, 
forhandlere og opskrifter, besøg: 

www.komo.bio

Alle vores videoer, inklusive instruktioner på 
anvendelsen af vores kornkværne og valser, kan 
findes på 

 komogmbh

Du finder os også på Instagram  og Facebook 
 - søg efter komo.bio

Forhandlers stempel

Møllebyggerne


