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Reversibilità apertura porte

Draairichting deuren verwisselbaar

Omvendt døråbning

Ovien avaussuunnan kääntäminen

Omhängning av dörr

Ombytting av døråpning
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Étel Elhelyezése a hűtőszekrényben 

Tisztított hús és hal A zöldség és gyümölcs tároló rekesz 
fölött 

Friss sajtok 
A zöldség és gyümölcs tároló rekesz 
fölött 

Főtt ételek Bármelyik polcon 

Felvágott, csomagolt 
kenyér, csokoládé 

Bármelyik polcon 

Zöldség és gyümölcs Zöldség-, gyümölcstartóban 

Tojás A megfelelő polcon 

Vaj és margarin A megfelelő polcon 

Üvegek, üdítők, tej A megfelelő polcon 
 

*
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