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Linie wzornicze
do zabudowy, wolnostojące, kompaktowe

Na rynku jest już odświeżona linia Ora-Ϊto ze
stalowymi, dekoracyjnymi uchwytami.

W ofercie polskiego producenta znajdziemy
wiele linii, w tym innowacyjną serię Amica IN.

Linia CreActive o wysokości 45 cm razem
z szufladami prezentuje się wyjątkowo okazale.
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Linie stylistyczne,
wolnostojące

Charakterystyka segmentu
marki

serie

Linie stylistyczne
do zabudowy

Charakterystyka segmentu

stylizowane

marki

serie

AB C
dostępne: 16

dostępne: 11

pokrętła

Fot. Gorenje

montaż

Ważne trendy

Amica IN., Integra oraz Zen10
Gorenje by Starck, Ora-Ïto, Infinity,
Gorenje+, Classico Collection12

uchwyty

lcd-tft

obsługa

w stylu retro

Frames by Franke, Crystal, Classic Line,
Country Flat18
Freggia Classico, Primo i Moderno20
Fulgor Milano CreActive oraz Quad22
Serie 400 i 200 marki Gaggenau

24

iQ700 i sLine marki Siemens26

Serie | 8 oraz linia Retro marki Bosch14

Chef Collection oraz linie czarna,
stalowa i ciemna stal28

Candy Elite oraz Simply|Fi16

Teka i serie Wish, Ebon oraz Country Style30

Design ma znaczenie

Linie wzornicze obejmujące spójną, dobraną paletę urządzeń to jeden z najbardziej wymownych przykładów przemyślanego i wyszukanego wzornictwa, ale także funkcjonalnych możliwości. Oczywiście,
obok nich funkcjonuje wiele niezależnych
piekarników czy ciekawych brył płyt gazowych lub lodówek, jednak linia wzornicza prezentuje w kuchni pełną klasę, styl
i niezrównane oblicze stylistyki i funkcji
użytkowych.
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Linie stylistyczne
kompaktowe

wi-fi

sous-vide

kuchenny

sous-vide

Wbrew wielu opiniom linie wzornicze
mogą występować także w segmencie
sprzętu wolnostojącego. Ich atutami są
niewątpliwie pewna mobilność i dowolność w ustawieniu w kuchni. Zazwyczaj
w ich skład wchodzą lodówki, zmywarki
i kuchnie o różnych rozmiarach: standardowych i poszerzanych.

To najczęściej występująca forma linii wzorniczych. Znajdziemy tu przede wszystkim
piekarniki, płyty do zabudowy, a także
okapy czy szuflady grzewcze. Dodatkowo
daną linię uzupełniają zwykle zmywarki
oraz lodówki, które niekoniecznie muszą
wpisywać się w stylistykę linii (mogą być
ukryte za frontem meblowym).

Występują zazwyczaj w segmencie sprzętu do
zabudowy. Jest to sprzęt kompaktowy, bowiem cechuje się zmniejszonymi wymiarami.
Kiedy standardowe piekarniki mają wysokość i szerokość 60 cm, kompakty mają zaledwie 45 cm. To z pewnością dobry wybór do małych gospodarstw domowych
czy pomniejszonych kuchni i aneksów.

Marki rekomendowane

Marki rekomendowane

Marki rekomendowane

W tym numerze pochylamy się więc na
tym tymi wyjątkowo inspirującymi seriami urządzeń, które każdy z nas chciałby w swojej kuchni mieć, i to w jak najlepszej i najbardziej wysublimowanej formie. Postanowiliśmy poświęcić wybrane
strony producentom i ich konkretnym seriom, prezentując najciekawsze informacje dotyczące danej serii. Na wspomnianych stronach zobaczą Państwo nie tylko, jak się prezentuje, ale i z jakich składa elementów. Na koniec pytanie-ciekawostka: czy wiedzą Państwo, że projektanci „kultowych” modeli aut, takich jak
choćby Porsche, są także współtwórcami
dzisiejszego AGD?
Na najważniejsze z pytań odpowiadamy
w podsumowaniu, dotyczącym tego, jaki
sprzęt wybrać. Zachęcamy także do przeglądania ostatnich stron magazynu, na
których wyróżniliśmy produkty z różnych
półek cenowych. Zapraszamy..

Zachęcamy do lektury publikacji na naszej stronie!
Znajdą tam Państwo nie tylko najnowsze urządzenia czy związane z nimi
promocje, ale także testy sprzętów.

SZERZEJ

AGD

Magda Strzykalska

m.strzykalska@infomarket.edu.pl
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determinanty

udanej serii wzorniczej
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Fot. Franke (x5)

1

Aby dobrze dobrać linię wzorniczą i cieszyć się z jej możliwości, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych
aspektów związanych z aranżacją kuchni, jak i doborem samych urządzeń z danej serii.

P

rzede wszystkim przed wyborem powinniśmy zajrzeć
do naszej przyszłej lub aktualnej kuchni i obiektywnie
stwierdzić, czy mamy wystarczająco dużo
miejsca w stosunku do naszych oczekiwań
oraz możliwości aranżacyjnych i technicznych. W praktyce nie zawsze da się bez modyfikacji i zmiany planów czy umiejscowienia ujęć wody, gazu lub źródeł energii zamontować określony typ urządzeń. Co więcej, poszczególne serie zawierają zazwyczaj niezwykle szeroką paletę urządzeń.
Zwykle chce się je mieć wszystkie, choć
miejsca wystarcza na znikomą ich część.
Poza tymi uwarunkowaniami jest jeszcze
kilka innych, niezmiernie ważnych.
1 Spójność
i powtarzalność
projektu

Każde z urządzeń z danej linii wzorniczej
powinno nawiązywać swym wzornictwem
oraz wszelkimi elementami do pozostałych urządzeń z serii. Tylko wtedy zachowana będzie spójność i uzyskany zostanie
oczekiwany efekt. W praktyce diabeł tkwi
w szczegółach. Dlatego tak ważne jest dokładne przyjrzenie się poszczególnym detalom serii, wstawkom i elementom dekoracyjnym ze szczególnym naciskiem na powta-

4

rzalność zastosowanych materiałów, odcieni kolorów – w tym wyświetlaczy LCD czy
diod sygnalizacyjnych. Bardzo często zdarza się bowiem, że z pozoru spójna linia
ma wiele niedopracowanych detali. Przykładów jest bardzo wiele. Wymieńmy kilka
z nich: stosowanie raz szkła, raz tworzywa
sztucznego, załamanie koncepcji bryły poszczególnych urządzeń, stosowanie różnych
metali i ich faktury (lakier, szczotkowanie),
różne odcienie sprzętów, różne kolory wyświetlaczy, inne uchwyty czy listwy zdobnicze o różnej szerokości. Krótko mówiąc:
detale tworzą efekt!
2 Jakość
i funkcjonalność
urządzeń

Drugim wyznacznikiem dobrze dobranej linii wzorniczej jest jej funkcjonalność i techniczna jakość sprzętów. Nic nam po pięknym wnętrzu, jeśli w praktyce okaże się,
że sprzęty nie są wystarczająco zaawansowane technicznie i nie spełniają rynkowych
standardów. Oczywiście, ciężko to ustalić,
tym niemniej zawsze warto odnosić się do
produktów i marek na rynku najlepszych.
Z drugiej strony modele mogą być naszpikowane rozwiązanymi technicznymi i funkcjami, ale… niezwykle skomplikowane w obsłudze lub przeciwnie: mogą nie mieć pod-

stawowych opcji, jakich życzylibyśmy sobie
w danej płycie lub piekarniku. Wybór serii
wzorniczej jest tym trudniejszy, im większa
liczba sprzętów w niej zawartych. Jednakże to prozaicznie zaleta takiej oferty. Pozwala ona bowiem na skrupulatny dobór
sprzętu pod kątem półki cenowej i zastosowanych funkcji. Bez wątpienia przy wyborze linii wzorniczych zalecane są cierpliwość i wyjątkowy pedantyzm.
3 Zakres dostępnych
urządzeń

Liczba urządzeń w danej linii uzależniona
jest od producenta, serii czy choćby specyfiki samej linii wzorniczej. Niekiedy z założenia są w niej tylko dwa czy trzy urządzenia,
w innych wypadkach w jednej serii możemy
znaleźć minimum cztery produkty, np. piekarnik, płytę, okap oraz kuchenkę mikrofalową, a w jeszcze innych sprzętów tych może być 6, a nawet 8. Najistotniejszy wtedy
jest rozsądny wybór tych urządzeń, które są
dla nas niezbędne, mniej ważne i nieistotne
pod kątem funkcjonowania kuchni. Oczywiście, im więcej skóry, tym ciału cieplej, dlatego bez wątpienia im szerszy zakres urządzeń
w danej linii, tym lepiej. Warto w tym miejscu dodać, że poszczególne serie mogą zawierać kilka, a czasem nawet kilkanaście(!)
modeli piekarników, okapów czy płyt, tak

aby dostosować je do potrzeb klienta. Zazwyczaj są one reprezentantami kilku półek cenowych i wielu ujęć funkcjonalnych.
4 Montaż
sprzętu i opcje mieszane

Duże znaczenie przy wyborze linii ma montaż sprzętu. Wiele osób uważa, że nie może
zdecydować się na linię wzorniczą, ponieważ
większość z nich jest do zabudowy, a przeznaczona do remontu kuchnia pozwala wyłącznie na instalacje urządzeń wolnostojących.
Otóż warto pamiętać, że na rynku są przykłady takich linii wzorniczych, które łączą dwa
światy – segment wolnostojący z tym do zabudowy. W praktyce nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować nowoczesny lub rustykalny aranż sprzętów z wykorzystaniem m.in.
kuchni czy lodówki wolnostojącej. W pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę
na możliwości naszego pomieszczenia, a nie
to, co oferuje nam rynek. Jeśli nasza kuchnia
jest zbyt mała, aby wydobyć piękno sprzętów, to albo powinniśmy ją przeprojektować
pod okiem specjalisty, albo zdecydować się
na wybór serii urządzeń kompaktowych. Serie wzornicze lubią przestrzeń i lepiej zastosować mniej wyposażoną kuchnię, ale umiejętnie wkomponowaną w meble, aniżeli przepełnioną, w której urządzenia AGD w praktyce odgrywają potem drugoplanową rolę.
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Pytanie 1

Pytanie 8

Tradycyjne urządzenia wolnostojące są wykonane w dowolnej konwencji i w różnym
stylu. Mają różne elementy zdobień, bryłę
czy kolory. Linie stylistyczne są zaś zawsze
spójne – tak od strony kształtów, zaobleń,
kolorów czy powtarzających się motywów
zdobniczych. Są także do siebie dopasowane od strony montażu (np. wysokość) czy
elementów technicznych, np. sterowanie
Wi-Fi, identyczne kolory wyświetlaczy czy
użycie do produkcji tych samych gałek, pokręteł czy uchwytów. Zwykle linie wzornicze
wybieramy pod kątem wizualnym i standardem jest też fakt, że są one „dziełem” jednego producenta i czynią kuchnię jednolitą stylistycznie.
Pytanie 2

W praktyce nie ma znacznych różnic technicznych czy funkcjonalnych. Oczywiście, różnice mogą wynikać z parametrów fizycznych
– wielkości i płyty i pojemności piekarnika
czy zmywarki. Gdy mówimy o parametrach
i specyfikacji, bardziej wymierne będzie porównanie różnic i możliwości urządzeń z jednej serii danego producenta. Dla przykładu
model piekarnika z wyższej półki cenowej
może mieć pirolizę, czyszczenie parowe, kilkanaście programów automatycznych, soft-open i termosondę, model „niższy” z kolei
może mieć tylko podstawowe funkcje grzewcze i kilka praktycznych funkcji jak oświetlenie komory i timer.
Pytanie 9

Linia wzornicza do małej kuchni –
czy to możliwe?

W teorii, jeśli zastosujemy projekt przemyślany, z praktycznym trójkątem kuchennym, mała przestrzeń nie powinna stanowić problemu. Jednakże należy zdać sobie sprawę, że linie wzornicze lubią przestrzeń, lubią, kiedy się na nie patrzy z daleka. Wtedy najlepiej się prezentują. Dlatego im większa kuchnia, tym dla linii wzorniczej lepiej. Z drugiej strony warto pamiętać, że na rynku dostępne są linie, w skład
których wchodzą tzw. modele kompaktowe, a więc o pomniejszonych gabarytach,
pojemności itp.
Pytanie 3

Jak dobrze dobrać styl i kolor linii?

Przede wszystkim zależy to od wystroju całego mieszkania (domu), gustu użytkownika oraz architektury czy kształtów samej
kuchni. Przed wyborem sprzętu warto np.
przemyśleć, czy ciemna seria produktów
dobrze wpisze się w mało doświetlone
pomieszczenie. Oczywiście nie, ponieważ
może to dać efekt ciężkości – nie będziemy
chętnie przebywali w takim pomieszczeniu.
Inaczej jest wtedy, kiedy doświetlimy takie pomieszczenie ciepłym i zimnym światłem lub kiedy zastosujemy w odpowiednim miejscu płytę i okap, który stanie się
dodatkowym źródłem światła, i kiedy właściwie dobierzemy kolor mebli. Należy też
sprawdzić, np. próbnikami, czy żywy kolor
ścian będzie pasował do szarych lub beżowych urządzeń AGD. Jeśli sami nie potrafimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, zachęcamy do konsultacji z profesjonalnymi
studiami mebli kuchennych lub architektami i projektantami wnętrz.
Pytanie 4

Jakie są wymagania montażowe
linii wzorniczych?
Niemal identyczne jak standardowych sprzętów wolnostojących i do zabudowy. Oczy-

6

Czym różnią się parametry techniczne urządzeń z linii wzorniczych od tradycyjnych sprzętów
kuchennych?

Fot. De Dietrich

Czym różni się tradycyjny sprzęt
AGD od tego stylizowanego w linii wzorniczej?

10 pytań
czym się kierować przy zakupie odpowiedniego sprzętu?

wiście, punktem wyjścia są wymiary fizyczne sprzętu, a w wypadku zabudowy także
otworów montażowych. Należy przy tym
pamiętać o najważniejszych zasadach dotyczących sprzętów grzejnych (m.in. aby zachować odpowiedni odstęp od mebli czy
lodówki). Pamiętajmy, że sprzętu do zabudowy nie należy wbudowywać w ciąg
szafek kuchennych. Porady montażowe
dotyczące każdego sprzętu przedstawiamy osobno na naszej stronie internetowej:
www.infoprodukt.pl.
Pytanie 5

Ile urządzeń wchodzi w skład serii wzorniczej?

W zależności od konkretnego producenta różne są liczba i rodzaj produktów wchodzących w skład danej linii. Jedni producenci nazywają „linią wzorniczą” pełny zestaw kuchenny, tj. lodówkę, piekarnik, zmywarkę, płytę, kuchenkę mikrofalową czy piekarnik parowy i okap, inni z kolei uważają,
że już piekarnik i płyta tworzą „linię wzorniczą”. Jeśli więc spodobała nam się seria z dwoma sprzętami, pamiętajmy, że na
rynku funkcjonuje wiele produktów zbliżonych stylistycznie, jednak niewyróżnianych przez producentów jako urządzenia
należące do danej kolekcji. Po dopasowaniu i zestawieniu z innymi modelami, mogą dać także ciekawy efekt.
Pytanie 6

Kto kreuje linie wzornicze?

Zazwyczaj sam autor projektu, którym jest
producent. Jednakże warto wiedzieć, że producenci współpracują z wieloma studiami projektowymi, a także światowej klasy projektantami, którzy doradzają i pomagają w tworzeniu linii wzorniczych. Duży wpływ na aktualne mody czy trendy mają wybitni kre-

atorzy designu czy międzynarodowe targi wzornicze, takie jak IFA, imm Cologne,
Living Kitchen czy EuroCucina. To na nich
prezentowany jest przekrój nowoczesnego wzornictwa i to tam wyznacza się najnowsze trendy, po które chętnie sięgają do
swych kuchni konsumenci.
Pytanie 7

Jak dobrać elementy linii wzorniczej do własnych potrzeb?

Przede wszystkim należy przemyśleć, jak często gotujemy, pieczemy czy przyrządzamy kawę, a więc jakiego typu urządzenie będziemy użytkować. Z drugiej strony musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile ważnym
elementem jest dla nas wygląd, a na ile zakres samej oferty czy możliwości techniczne i funkcjonalne sprzętów. Jeśli atutem ma
być wygląd, stawiać powinniśmy na kwestie
związane z gustem i estetyką. Jeśli uwielbiamy gotować czy piec, najważniejszymi elementami staną się kwestie funkcji i wyposażenia, a więc aspekty praktyczne. Należy przy tym pamiętać, że dobrze zaprojektowana kuchnia to także kuchnia dobrze
wentylowana. Dlatego nie wolno nigdy pominąć w urządzaniu kuchni okapu. Zazwyczaj w prawie każdej linii znajduje się także
szuflada do podgrzewania naczyń lub potraw. Element ten jest mało znany w polskich
kuchniach, ale jakże użyteczny i komfortowy. Pełni on dwojaką funkcję: w pierwszej
kolejności działa po to, aby podgrzać np. zastawę przed wykwintnym posiłkiem, z drugiej strony jest elementem wyrównującym linię zabudowy, np. jeśli obok standardowego 60-centrymetrowego piekarnika zastosowaliśmy urządzenie do gotowania na parze lub ekspres o wysokości 45 cm. Szuflada uzupełni te 15 cm wysokości.

Kuchnia w stylu minimalistycznym
czy może retro?

We wzornictwie kuchennym spotyka się kilka najważniejszych i najbardziej cenionych
nurtów stylistycznych. Jednym z nich jest minimalizm, który w obrębie sprzętu AGD dąży do ukrycia wszelkich uchwytów szafek
i sprzętów czy schowania akcesoriów z blatów do funkcjonalnych systemów przechowywania. Styl ten porównywany jest do tzw.
skandynawskiej elegancji. Do niej pasuje niemal każda seria wzornicza określana mianem
„nowoczesnej”. W minimalistycznych wnętrzach króluje kolor biały, czarny, beżowy lub
szary, co automatycznie daje duże pole manewru osobom wybierającym takie AGD. Minimalizm nie pasuje jednak do urządzeń zaprojektowanych w stylu retro, w których na
pierwszy rzut oka królują obłe kształty, zastosowane relingi czy stylizowane, wystające uchwyty. Wtedy lepiej projektować wnętrze w duchu naturalnych materiałów, takich
jak kamień czy drewno.
Pytanie 10

Innowacyjna technologia.
Perfekcyjny efekt.
Nowa linia urządzeń do zabudowy Serie I 8
marki Bosch łączy precyzję wykonania
z wyrafinowanym wzornictwem. Innowacyjne
rozwiązania takie jak automatyczny system
pieczenia PerfectChef, sensor PerfectBake
i termosonda PerfectRoast gwarantują doskonałe rezultaty. A intuicyjny pierścień sterujący
ułatwi realizację wszelkich kulinarnych wyzwań.
Serie I 8 to idealny wybór do Twojej wymarzonej
kuchni. Szczegóły na: www.bosch-home.pl

Co to jest styl vintage?

Rozwiązaniem pośrednim między wspomnianym powyżej stylem retro a nowoczesnością
jest wybór stylu vintage, który zgrabnie łączy nowoczesne dodatki ze stylizowanymi
na lata 60. XX w. sprzętami, np. postarzanymi okapami czy miedzianymi elementami AGD. Dodajmy, że w kuchniach klasycznych z kolei rządzi prostota stali nierdzewnej i błysk szklanych faktur. Do nich idealnie
pasują czarne lub białe fronty urządzeń wolnostojących zestawionych z odważnymi, lecz
nadal klasycznymi barwami czerwieni, zieleni czy niebieskiego. Jeśli jesteśmy klientami indywidualnymi, dla których ważny jest
odważny kolor, wybierzmy linię stylizowaną
z kolorowymi dodatkami lub indywidualnie
dobranymi projektami obudowy – najlepiej
jednak wyczuć smak pomieszczenia, stosując np. neutralne kolory ścian lub mebli.
Szukaj kulinarnych inspiracji na www.akademiasmaku.pl
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niczych, jest doświadczenie i prestiż producenta, jego marki a także specjalizacja. Ogromnym atutem pozostaje współpraca producenta AGD ze światowej klasy projektantem.
Wiele przykładów pokazuje, że AGD jest nie tylko kuchennym sprzętem, ale coraz częściej (nie
bójmy się tego słowa) dziełem sztuki użytkowej.
Zastosowane listwy, podświetlenia, dekoracje –
to tylko skrawek tego, co można zobaczyć na takich urządzeniach. Dodatkowo stosuje się ekskluzywne materiały i dodatki (włącznie z kamieniami szlachetnymi!) czy wytłoczone na wartościowych materiałach logotypy. Te ostatnie
często okraszone są podpisem lub samym nazwiskiem projektanta. To wzbudza zaciekawienie, tym bardziej że wielu producentów decyduje się na współpracę m.in. z twórcą wzornictwa kultowego samochodu, rzeźby czy innowacyjnego w skali światowej budynku. Wielu
z nas, podążając za trendami w wyposażeniu
wnętrz czy samych dekoracjach, wie, że dane
nazwisko jest naprawdę wiele warte i wnosi
nową jakość i wymiar produktu.

Linie wzornicze

– czym są i jak je rozpoznać?
Linie wzornicze w dużym sprzęcie kuchennym AGD to wyjątkowo ciekawa
i spójna oferta. Po zamontowaniu w kuchni stanowią integralną i efektowną jej
część. Mogą występować zarówno w formie wolnostojącej, jak i do zabudowy.

Jak scharakteryzować
linię?
Linia wzornicza to nic innego jak seria produktów o tej samej bądź bardzo podobnej stylistyce elementów wykończeniowych, dekoracji
czy całych frontów urządzeń. Spójne wzornictwo pozwala stworzyć jednolity efekt. Zwykle
linia taka ma swoją nazwę (określenie handlowe), bardzo często nawiązującą do jej walorów i autów czy projektanta, który ją stworzył.
Trzeba podkreślić, że Polacy coraz chętniej
decydują się na takie zestawienie sprzętów,
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wszechstronne zastosowanie można zaobserwować także w dekoracjach, armaturze
kuchennej czy łazienkowej, zastawie stołowej czy nawet ubraniach!
Lubimy tak przygotowane zestawy, ponieważ
nie tylko są czegoś częścią, ale przede wszystkim są projektowane w zgodzie z aktualnymi
trendami i naszymi oczekiwaniami.

ponieważ przestaliśmy się już zadowalać dowolnie wybranymi piekarnikami czy płytami. Chcemy, aby okap pasował do lodówki,
a sama lodówka do kuchenki mikrofalowej.
Wartość estetyczna, ale także użytkowa takiej kuchni zdecydowanie wzrasta. Co ważne, coraz chętniej wybieramy takie zestawy,
ponieważ są efektowne, prestiżowe i niezwykle funkcjonalne. Paradoksalnie, kupujemy je także dlatego, że wybór opcji, funkcji czy konkretnych już modeli jest o wiele łatwiejszy niż w tradycyjnym gąszczu rozproszonych produktów AGD, których – jak wszyscy wiemy – jest na rynku niebotyczna masa. W pewnym sensie w spójnej linii wzorniczej producent podaje nam to, co ma najlepsze i najciekawsze, „na tacy”.

Ważna marka, ważny
projekt
Bardzo ważnym elementem, na który koniecznie trzeba zwracać uwagę wypadku linii wzor-

Wielu z Państwa, czytając ten poradnik, zastanawia się, dlaczego pokazujemy wybrane linie
wzornicze, jeśli w praktyce taką linią możemy
stworzyć samemu z wielu urządzeń. Oczywiście, możemy, ale nigdy nie uzyskamy efektu,
jaki oferują gotowe projekty i serie wzornicze.
Kompletując sprzęt, w praktyce możemy korzystać z ofert niemal każdego producenta,
na przykład kupując płytę jednej marki, okap
drugiej, a piekarnik i lodówkę jeszcze trzeciej i czwartej. Tak wyposażona kuchnia może i będzie stylizowana (ze względu na sam
projekt kuchni czy zastosowane w sprzęcie
AGD materiały czy kolory), jednakże spójną
linią już nie będzie. Tylko „gotowe”, szyte na
miarę serie dają gwarancję, że nie będzie rozbieżności stylistycznych, technicznych czy funkcjonalnych. Co więcej, zastosowanie linii pozwala bez problemów wymienić w przyszłości sprzęt na inny lub uzupełnić linię o nowe,
dodatkowe funkcjonalnie urządzenia.

Wszechstronność linii
wzorniczych
Linie wzornicze to element nie tylko AGD
dużego czy drobnego albo wspomnianego
sprzętu elektronicznego audio i wideo. Ich

Oczywiście możemy stworzyć samemu linię z wielu
urządzeń podobnych
stylistycznie, jednakże
nigdy nie uzyskamy efektu, jaki oferują gotowe
projekty i serie wzornicze.

Fot. Teka

W

pewnym sensie sprzęt ten jest
swego rodzaju wizytówką gospodarza. Wyjątkowo sprawdza
się tu powiedzenie „pokaż mi
swą kuchnię, a powiem ci, kim jesteś”. Wchodząc do kuchni i oglądając sprzęt AGD, wiele
możemy stwierdzić o właścicielu. Dowiemy
się nie tylko, jaki ma gust, jaki styl preferuje,
ale bez problemu odgadniemy, czy jest osobą
ceniącą jakość czy świat nowych rozwiązań
technicznych. Warto w tym miejscu dodać, że
poza dużym sprzętem AGD (tak wolnostojącym, jak i do wbudowania) na rynku funkcjonują także spójne linie stylistyczne w segmencie urządzeń drobnych AGD czy audio-wideo.
Opisywaliśmy je i zestawialiśmy w naszych
wydaniach „InfoProduktu” i zapraszamy do
ich lektury w cyfrowej lub tradycyjnej formie.

Sprzęt tradycyjny
a stylizowany

sierpień 2017
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Zdjęcia: Amica

mentów wyszukanym wzornictwem, które…
ani trochę nie przypomina oferty konkurencji.
Producent postawił na połączenie matowego odcienia czerni, bieli lub beżu z czerwonymi podświetleniami panelu sterowania
i uchwytu. Owe podświetlenia mają także
inny wymiar, nieco mniej stylistyczny – odpowiadają bowiem za funkcjonalność urządzeń, informując m.in. o działaniu urządzeń
czy (jeśli chodzi o uchwyt) nadal wysokiej
temperaturze komory. Obok linii nie sposób
przejść obojętnie. Ma po prostu swój styl
i wystarczy tylko zerknąć, aby poczuć dobrą energię. Warto w tym miejscu dodać, że
wzornictwo tej linii wielokrotnie docenione
było prestiżowymi nagrodami, które Amica
zdobyła na wielu światowych konkursach
designu. Na przykład w 2015 r. linia otrzymała wyróżnienie „iF Design Awards 2015”
w kategorii „produkt/kuchnia”. W tym samym roku Amica otrzymała także „Oscara
wzornictwa”, czyli nagrodę „Red Dot Design Awards”.
Oprócz samego wyglądu urządzeń tym, co przyciąga konsumentów w serii IN., jest jej techniczne wyposażenie. Amica bowiem jako pierwsza polska firma
stworzyła spójną linię, którą łączy z najnowszym trendem IoT,
czyli obsługi zdalnej z wykorzystaniem nowoczesnej aplikacji.

Amica IN., Integra, ZEN

finezja stylu

Naszej rodzimej marki nie trzeba chyba nikomu
przedstawiać. W ostatnich latach Amica udowodniła,
że jest jednym z najbardziej innowacyjnych
i twórczych na świecie producentów
w segmencie grzewczym.

F

irma zaskoczyła wszystkich
niezrównaną kreatywnością
i zarazem polskim polotem,
ale także autorską myślą techniczną. Dodajmy, że największe i najlepsze
na świecie firmy z ciekawością i podziwem
podglądały i podglądają to, co powstaje w fabrykach Amiki. Sama oferta jest niezwykle
rozbudowana i zróżnicowana stylistycznie.
Klienci mają do dyspozycji zarówno klasyczne
wzornictwo, które łączy ponadczasowe materiały, takie jak stal szlachetna i szkło, a także modernistyczne i technicznie niezwykle innowacyjne wyposażenie i wykończenie w liniach Integra czy IN. Nie jest tajemnicą, że
Amica jest przy tym marką bardzo popularną i chętnie przez znaczną część polskich go-
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spodarstw domowych wybieraną. Dziś budzi także uznanie i cieszy się znacznym zaufaniem wśród projektantów i studiów kuchennych – mówiąc wprost, na marce dobrze się zarabia. Sprzęt rotuje i podoba się
Polakom. Ale nie tylko im! Z powodzeniem
bowiem Amica sprzedaje swe wyroby na
wielu rynkach zagranicznych, konkurując
z najbardziej znanymi na świecie markami.

Pokaz
pomysłowości i wyjątkowej
specjalizacji – linia IN.
Linia IN. powstała w 2015 r. i zaskoczyła wszystkich dojrzałością stylistyczną, perfekcją formy,
znakomitym zapleczem technicznym. Zaskarbiła sobie serca przedstawicieli branży i konsu-
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Sztandarowa,
i trzeba przyznać wyjątkowo
estetyczna linia
Amica IN.

snych klientów. Amica stosuje przy tym system równomiernego pieczenia, rozbudowane funkcje zimnego frontu, czyszczenia pirolitycznego czy parowego.
Wzornictwo piekarników z linii Integra można podzielić na trzy warianty kolorystyczne,
których mianownikiem wspólnym jest wszędzie identyczny uchwyt umiejscowiony na całej szerokości drzwi. Na przykład czarny model EB8564B ProBaby jest całkowicie spójny z resztą urządzeń, a elementami dekoracyjnymi są czerwone detale panelu sterowania. Z kolei inny sztandarowy wzór linii Integra, np. EB75422 Pyroliza, łączy czarne szkło
drzwi ze stalowymi elementami panelu sterowania i czerwonymi detalami pokręteł. Biała
wersja EB81064WA jest już całkowicie pokryta tym odcieniem, włączając nawet biały wyświetlacz z kolorowymi ikonkami – po
prostu czyste piękno! W skład linii wchodzą wspomniane piekarniki, płyty grzewcze, zmywarki, okapy i lodówki.

Integra:
wzornictwo
i niebywałe
wyposażenie
Linia Integra to jedna z popularniejszych linii sprzętów z oferty polskiego producenta. Cieszy oko,
ponieważ sprzęty zostały dopracowane pod każdym kątem
– od bryły przez elementy plastyczne i kolorystyczne po ergonomię i funkcjonalność.
W niektórych modelach zastosowano powierzchnię Touch Free,
zapobiegającą powstawaniu odcisków, a niemal wszystkie piekarniki mają płaską powierzchnię,
dzięki czemu z łatwością można
je czyścić (włącznie z panelem
sterowania i pokrętłami). Oczywiście, walory zewnętrzne i wspomniane bogactwo funkcji dostosowane są do potrzeb nowocze-

Jak głosi filozofia Zen
życiową harmonię
uzyskamy poprzez
jedność ciała i umysłu. W linii Amica Zen
tą harmonią jest połączenie prostoty designu z naturalnym
materiałem uchwytów, jakim jest drewno.

Obok dwa
warianty kolorystyczne linii Amica
Integra. W ofercie
tej serii znajdziemy także
modele stalowo-czarne.

sierpień 2017

www.infoprodukt.pl

Wzornictwo dla
ludzi spokojnych
i minimalistów: Zen
Jak sama nazwa wskazuje, linia ta ma wyciszyć i uspokoić – i przestrzeń, i użytkownika.
Piekarniki i okapy z tej serii, mimo wielu funkcjonalnych rozwiązań, nie atakują klientów
krzykliwymi dodatkami czy niepotrzebnymi
nowinkami technicznymi. Zamiast rozbudowanych paneli sterowania czy wyświetlaczy

zastosowano dwa łatwe w obsłudze pokrętła chowane. I jest to zabieg celowy. Zen ma
przynieść odpoczynek po ciężkim dniu, harmonię i spokój. I takie też jest wzornictwo linii: proste, spokojne, choć z nutą awangardy.
Ową awangardę odnajdujemy w zastosowaniu kontrastującego, choć trzeba przyznać,
idealnie komponującego się z frontem białych lub czarnych piekarników, drewnianego
uchwytu. Ważne jest to, że istnieje możliwość
doboru jego rodzaju oraz koloru.
Okapy Zen mają z kolei dość płaską formę,
co dodaje przestrzeni i wnosi ciekawe, nieprzeszkadzające oblicze sprzętu w kuchni.
Potwierdzeniem, że wzornictwo jest wyszukane i niebanalne, jest nagroda przyznana przez jury „Red Dot Design Awards”
w kategorii „best of the best product design”. Na koniec dodajmy, że wzornictwo
wszystkich prezentowanych tutaj piekarników, zarówno z linii In., Integra czy Zen,
zaprojektowane zostało przy współpracy
z biurem projektowym Code.
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Zdjęcia: Gorenje

styl i odwaga

Linia z lustrzanymi frontami
– Gorenje by Starck.

F

Projekt wyjątkowo
ceniony w branży
i wśród klientów: Ora-Ϊto
Dosłownie kilka tygodni temu byliśmy świadkami, jak oferta wzornicza Gorenje OraÏto powiększa się się o nowe, udoskonalone wersje sprzętów. Jest to dowód na
to, że klienci cenią projekt młodego i kreatywnego projektanta z Francji. Co ważne,
udoskonalona wersja urządzeń, podobnie
jak ta z 2008 r., dostępna jest w dwóch
wariantach kolorystycznych i podobnie

jak wcześniej – wyróżnia się stalowymi,
bardzo solidnymi uchwytami, dodającymi
linii szyku i elegancji, ale przede wszystkim bardzo nowoczesnego oblicza, a razem z oferowanymi frontami, może zamienić nudną kuchnie w tę z pierwszych stron
wnętrzarskich periodyków.
Decydując się na tę linię, konsumenci znajdą w niej płyty grzewcze, okapy, chłodziarkozamrażarki, piekarniki, zmywarki oraz wolnostojące kuchenki mikrofalowe oraz te do
zabudowy.

Dotyk piękna, które
nigdy nie przemija
Niedawno mieliśmy także okazję podziwiać
w polskiej ofercie nową kolekcję urządzeń
kuchennych Gorenje Infinity, która łączy
tradycyjne formy z nostalgią i nutą nowoczesności. Projekt wskazuje na piękno lat
wcześniejszych, łącząc staromodne detale, np. pokręteł czy uchwytów, ze współczesną dekoracją szklanych drzwi czy zaawansowanych wyświetlaczy. Wspólnym
mianownikiem obu światów jest nowoczesna technika i szereg przydatnych funkcji.
Co godne podkreślenia, udało się tutaj zachować niezmiernie ważną prostotę obsługi. Seria Infinity dostępna jest w dwóch
wersjach kolorystycznych: beżowej oraz
czarnej z miedzianymi dodatkami.

ście, jest parę nie mniej zasłużonych marek
czy producentów, którzy wytwarzają sprzęt
najlepszy, elitarny i z najwyższych półek cenowych i jakościowych. Ale to Gorenje zaskakuje wzornictwem, eksperymentuje i nie
boi się wykonać nawet najbardziej śmiałego
projektu i go nie odłożyć, ale… wdrożyć. Marka ma odwagę i nie unika także szerokiego spektrum kolorów tylko

Linia Ora-Ïto
dostępna jest
w wersji
białej
lub
czarnej.
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Karim Rashid
wyznacza styl –
nie tylko kuchni

płyty grzejne, wyciągi kuchenne, lodówki,
szafki i panele dekoracyjne. Obok frontów,
które wyglądają niemal jak lustra, uwagę
w urządzeniach zwracają wspomniane
detale w kolorach pomarańczy. Umieszczono je głównie na zewnętrznych częściach uchwytów.

Słoweńska marka Gorenje jest synonimem
znakomitego, najbardziej spektakularnego i zarazem
nieobliczalnego wzornictwa w świecie urządzeń
gospodarstwa domowego. Oczywiście,
w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
irma podjęła wiele lat temu
strategiczną decyzję w tym
obszarze i nawiązała współpracę z najlepszymi i najbardziej uznanymi projektantami na świecie. Nie
szczędziła przy tym sił i środków. W rezultacie w ciągu niespełna 15 ostatnich lat dokonała niebywałego postępu i zajęła czołowe miejsce na tym polu w branży. Oczywi-
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Produkty takie jak lodówki, piekarniki, płyty grzewcze, okapy, kuchenki mikrofalowe, pralki i suszarki oraz zmywarki mają jeden charakterystyczny
element, który nadaje im spójny wygląd – jest
nim obrotowe pokrętło, które zamontowane na
froncie każdego z nich daje bardzo nowoczesny
efekt. Czyste linie, naturalne materiały i ergonomiczne rozwiązania pozwalają harmonijnie
wkomponować urządzenia w dowolnie urządzoną przestrzeń mieszkalną. Simplicity to z założenia linia nieskomplikowana, z którą współpraca ma
być intuicyjna i przyjemna.

Gorenje by Starck –
w odcieniu… lustra

Mistrzostwo
wzornictwa,

n

Simplicity: intuicyjne,
nieskomplikowane
i funkcjonalne

dlatego, że pociąga to za sobą określone,
dodatkowe koszty. Nie, nie ma tu miejsca
na kompromis. Co ciekawe i ważne zarazem, nie ma go także w obrębie stosowanych komponentów.

Firma przez lata wprowadziła wiele znanych i cenionych linii wzorniczych. Przykładów jest wiele i zachęcamy do zapoznania
się z nimi. My w niniejszym wydaniu zaprezentowaliśmy te najnowsze i zarazem najciekawsze z nich.
Zaprezentowana po raz pierwszy w 2015 r.
podczas targów IFA linia Gorenje by Starck
zaskarbiła sobie sympatię wielu architektów i projektantów. Linia sprzętu bazuje na
szklanych, refleksyjnych frontach i stali. Nikogo nie zdziwiły więc kontrastujące elementy uchwytów czy wykończeń płyty, skoro wiedziano, że ich autorem jest sam Philippe Starck, jeden z najwybitniejszych obecnie artystów sztuki wzorniczej na świecie.
Według niego projekt ma być „inteligentnie
przydatny”, ma służyć przez lata i zapewnić
wnętrzu najlepszy styl wzorniczy.
– Największym wyzwaniem związanym z kolekcją Gorenje by Starck było zaprojektowanie urządzeń technicznie doskonałych, a jednocześnie dających użytkownikom poczucie
ciepła domowego ogniska. Elegancja tej kolekcji przejawia się w subtelnym połączeniu
najlepszej jakości z minimalistycznym wzornictwem – komentował współpracę z marką Gorenje Starck.
W skład kolekcji wchodzą idealnie pasujące do siebie piekarniki, mikrofalówki,
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Karim Rashid to jeden z bardziej
rozpoznawalnych projektantów,
przedstawiciel światowej elity wzornictwa. Dotychczas projektował
dla takich marek jak Alessi, Audo,
Estée Lauder, Issey Miyake, Prada czy Sony. Jego wkładu nie mogło zabraknąć przy tworzeniu
części produktów dla marki Gorenje.
Owocem stała się linia o czystych, zmysłowych
szczegółach i porażającym wręcz pięknie, które na pierwszy rzut oka jest ukryte i odkrywa swe tajemnice za każdym kolejnym spojrzeniem. Z czasem od linii nie można oderwać wzroku i jest to pewien fenomen, którego doznaliśmy i polecamy „przetestować”
ten design i efekt samodzielnie.
Seria dostępna jest w kolorze białym lub czarnym. Składa się z okapu, płyty grzewczej i piekarnika i ma na frontach dekoracyjne elementy, które łączą się spójnie, kiedy zestawimy
sprzęty obok siebie. Jak wskazuje sam pro-

ducent, ich powierzchnia przedstawia „melodię ładnych linii, które opowiadają historię
przepływu energii, smaków oraz powietrza”.

Classico Collection:
gotuj z pasją
Klienci ceniący kuchnię jako miejsce wypełnione pozytywną energią i atmosferą autentycznego wiejskiego życia mogą zdecydować
się na serię Classico.
Nawiązuje ona do historii i nieodległej przeszłości, w której ważnymi elementami są tradycja i kuchenne ciepło. W dwóch wersjach kolorystycznych: écru i matowej czerni pozwala stworzyć projekt bazujący na stylizowanych piekarnikach i płytach gazowych lub kuchni wolnostojącej, okapach i kuchenkach mikrofalowych.
Duże znaczenie mają więc miękka linia i kształt
samego sprzętu, wycięcia drzwi dekoracje na
uchwytach w barwie starego złota. W segmencie grzewczym zobaczymy duży zegar analogowy, przypominający sprzęty lat 50. XX w. Efekt
zamierzony i trafiony.

Infinity to połączenie nowoczesności z klasycznym
stylem dodatków.

Gorenje+ jako odważny
przedstawiciel
minimalizmu
W ofercie producenta znajdziemy także
ofertę sprzętów premium. Ma ona nazwę
Gorenje+. Ów „plus” ma podkreślać absolutnie najwyższych lotów wzornictwo, jakość, zastosowane materiały i komponenty. I rzeczywiście, wzornictwo jest tu szczególnie ważne i trzeba też przyznać, z powodzeniem konkuruje z najciekawszymi
i najnowszymi trendami czy stylami wdrażanymi obecnie w różnych seriach produktów na świecie.
Oferta urządzeń jest wyjątkowo bogata – zakłada pełne wyposażenie kuchni. W zależności od upodobań znajdziemy warianty stalowe
i stalowo-szklane o barwie czarnej lub białej.

Gorenje+ to seria
dedykowana najbardziej
wymagającym klientom.
Dostępna jest wyłącznie
w wybranych studiach
mebli kuchennych.

sierpień 2017
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Zdjęcia: Bosch

gach IFA 2014 w Berlinie. Zaskoczyła ona
wszystkich. I klientów, i projektantów,
i… konkurentów. Wiele się, co prawda,
o niej mówiło już wcześniej, ale nikt nie
spodziewał się, że będzie to aż tak udana i nowatorska linia.
W jej skład wchodzą zarówno piekarniki
klasyczne, parowe, kuchenki mikrofalowe, ale także okapy, płyty, ekspresy do
kawy czy szuflady grzewcze. Materiałami wykończeniowymi linii są przede
wszystkim stal nierdzewna oraz białe
(Arctic White) lub czarne (Volcano Black)
szkło. Każdy z wariantów dobrze komponuje się w kuchniach z nowoczesnym
pomysłem aranżacyjnym i projektowym,
a to za sprawą z jednej strony sterowania „hi-tech”, z drugiej – modernistycznym akcentom.
Punktem centralnym w piekarnikach jest
wspomniany pierścień funkcjonalny na
bazie magnetycznego krążka, który odpowiada za wybór parametrów, a tak-

Inne sprzęty, choćby ekspresy czy kuchenki
mikrofalowe, także są wyposażone w równie ciekawe efekty stylistyczne. Duża rozdzielczość w parze z dobrze skomunikowaną wizualizacją ukazujących się ikon pozwoliły osiągnąć najlepsze efekty wyświetlania informacji i ich wyboru.
– „Technologia bliżej nas” – tak brzmi filozofia marki Bosch, która swoim klientom zapewnia najlepszej jakości sprzęt
kuchenny, poprawiający komfort ich życia. Inżynierowie marki Bosch, odpowiedzialni za opracowanie nowych produktów i ich wygląd, nieustannie dążą do
tego, aby założenie marki było jak najbardziej realne. Ponownie udało im się
to osiągnąć, wprowadzając nowe, najlepszej jakości urządzenia do zabudowy
Serie | 8, której flagowymi produktami
są piekarniki z jedynym na rynku innowacyjnym pierścieniem obsługowym – mówi główny projektant marki Bosch – Robert Sachon i dodaje, że w projekcie cho-

Przyciągający
styl, jakość,

Ó

w pierścień to nic innego, jak spójny z projektem
element kontrolny panelu
sterowania. Dzięki niemu
możemy szybko, intuicyjnie i wyjątkowo komfortowo wybrać parametry pracy urządzenia, choć nie tylko. Element
ten jest znakiem rozpoznawczym Serie

| 8 i pojawia się na większości jej produktów. Mówiąc o Boschu, nie sposób
pominąć faktu, że będąca w Polsce od
wielu lat marka jest synonimem najlepszej jakości, niezawodności i solidności.
Jest też uosobieniem niemieckiej, rzetelnej myśli technicznej. Nie dziwi więc fakt,
że jest pożądana i ceniona przez wielu

W Serie | 2 nawiązującej do stylu retro Bosch
proponuje m.in. piekarniki, lodówki czy okap
i płytę gazową.

Na zdjęciach zaprezentowaliśmy wszystkie wersje kolorystyczne: stali nierdzewnej, czerni oraz bieli. Dzięki temu można je idealnie wkomponować w różne style kuchni.
projektantów i chętnie wybierana i polecana do polskich domów. Warto dodać, że oferta marki jest niezwykle bogata i wszechstronna. I o jakimkolwiek
produkcie czy grupie produktów by nie
mówić, są one eleganckie i przyciągają swoim wyjątkowym stylem, jakością i wieloma przydatnymi i sprawdzonymi funkcjami.

Serie | 8
– pokaz kompetencji
i możliwości
Kolekcja sprzętów Serie | 8 jest na rynku od kilku lat. Po raz pierwszy zaprezentowano ją na międzynarodowych tar-
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Elementem szczególnie
przyciągającym uwagę
w Serie | 8 jest wyjątkowo
estetyczny panel sterowania LCD-TFT z pierścieniem
magnetycznym.
dziło także o to, aby korzystanie z tego
sprzętu było czymś więcej niż codziennym
gotowaniem, aby sprawiało radość. Podkreśla on również, że: – Urządzenia te są
dowodem na to, że innowacyjne pomysły można wcielić w życie. Dobrej jakości technika wyświetlacza pozwoliła nam
na stworzenie jeszcze bardziej zrozumiałego menu tekstowego, które zostało wzbogacone także o kolorowe zdjęcia. Dzięki temu obsługa naszych urządzeń stała
się jeszcze prostsza.

Oprócz Serie | 8 Bosch w ofercie ma kilka
innych serii, które wyróżniają się ciekawym
wzornictwem. Mowa choćby o starszych
liniach i ich urządzeniach z serii 2 czy 6.
Seria 2 to urządzenia funkcjonalne, niezawodne i atrakcyjne cenowo. Nie mają, co
prawda, tak zaawansowanej automatyki
i nowinek technicznych jak wyższe linie, tym
niemniej świetnie sprawdzą się w każdej

Jedną z najnowszych i przy okazji najciekawszych
linii wzorniczych niemieckiej marki Bosch jest
Serie | 8. Przyciąga ona uwagę przemyślaną
koncepcją stylistyczną, wykorzystującą m.in.
centralnie usytuowany pierścień sterujący.

n

że mu z pewnością w owych poszukiwaniach wydatnie pomóc. Producent w ofercie ma kilka urządzeń stylizowanych na
lata 50. XX w. Są one bardzo dopracowane i wśród nich jest m.in. piekarnik, okap
oraz płyta gazowa. Sprzęty w kolorze czarnym mają pozłacane elementy obsługujące
urządzenia, a także dodatkowe elementy,
takie jak stylizowane uchwyty. Całość prezentuje się więc bardzo okazale i tworzy
oczekiwany klimat.

Inne serie nie mniej
inspirujące

i funkcje

i

k

kuchni, w której aspekty ekonomiczne są na pierwszym planie.
Zaawansowana i mająca wiele
systemów – w tym wspomagających automatyczne przegotowanie potraw jest seria 6. Ma ona
rozbudowany i zaawansowany
wyświetlacz i interesujące, inne
wzornictwo. Szyba frontowa wyposażona jest w stalową ramkę,
która nadaje urządzeniu bardzo
ponadczasowy wygląd. Ma też
zalety czysto praktyczne.

Retro –
w odpowiedzi
na potrzeby
tradycyjnych
klientów
Jeśli klient szuka rozwiązań tradycyjnych, które już od dawna zostały wyparte przez sprzęty nowoczesne, oferta marki Bosch mol

a

m

a

że blokadę panelu – po wyciągnięciu
go z mocowań nie można zmienić ustawień kontrolera. Ponadto gama piekarników, jako głównych elementów składowych serii, oferuje perfekcyjnie wypieczone potrawy, ponieważ Bosch zastosował w nich system sensorów kontrolujących proces pieczenia PerfectChef czy
PerfectRoast. Dodatkowo wspomniany
wyświetlacz LCD TFT pozwala na wybór
wielu programów automatycznych okraszonych prawdziwymi zdjęciami potraw.
Wystarczy delikatnie pokręcać pierścieniem, a panel sterowania wraz z urządzeniem szybko reaguje na zmianę funkcji i ustawień.

sierpień 2017
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ZAPROŚ WŁOSKI STYL

e

DO TWOJEJ KUCHNI

ko najważniejsze produkty każdej serii do
zabudowy, różnią się od siebie zastosowanym panelem sterowania czy układem
stylistycznym szyby frontowej. Linia dzięki nowatorskim rozwiązaniom jest bardzo
nowoczesna i miłośnicy nowinek technicznych bez wątpienia będą nią zachwyceni,
zwłaszcza że Candy wykorzystuje te funkcje, które w życiu są pomocne, a i sama
aplikacja na smartfon jest niezwykle efektowna, przyjazna i udana.

Poznaj minimalistyczny design oraz innowacyjną technologię.
Candy prezentuje Elite, stylową linię nowoczesnych sprzętów do kuchni.
Elite to piekarniki, płyty indukcyjne i gazowe, kuchenki mikrofalowe i okapy.

Elitarnie piękna

Zdjecia: Candy

Seria Elite robi wrażenie, głównie kiedy spoglądamy choćby na płytę gazową CFX 75.
Ma ona pięć pól grzewczych z wyjątkowo
ciekawie zaprojektowanymi rusztami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Są one na tyle
cienkie, że delikatnie komponują się ze sta-

Nowocześnie

i z pasji do wzornictwa
Candy to jedna z najdłużej funkcjonujących na
polskim rynku marek. Włoskie korzenie sprawiają, że
wzornictwo jest niezwykle mocną stroną w jej ofercie.
Atutami Candy są także bogata funkcjonalność
i atrakcyjność oferty dla zróżnicowanej grupy odbiorców.
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Simply|Fi – urządź
„smart” kuchnię

lową bryłą płyty. Same palniki są niskie, co
tworzy z płytą bardzo płaską powierzchnię,
tworząc niespotykany wzór.
Obok płyty w linii Elite możemy znaleźć także m.in. piekarniki z tej serii. Idealnie znajdą one swe miejsce w przestrzennych kuchniach, w których będą punktem centralnym.
Ciekawe podświetlenie punktowe komory
w trakcie pracy robi wyjątkowo duże wrażenie. Dodatkowo ważne jest także połączenie szklanych elementów panelu czy
drzwi frontowych z wykończeniem w kolorze stalowym.

Seria Simply|Fi była pierwszą na rynku linią, w której szeroki zakres urządzeń sterowany jest bezprzewodowo za pomocą nowoczesnej aplikacji. Dzięki wbudowanym
w sprzęt modułom Wi-Fi możemy obsłu-

Stal nierdzewna w wydaniu
linii Candy Elite wygląda
naprawdę imponująco!

Fot. Candy (x2)

M

arka była i jest także prekursorem wielu innowacyjnych rozwiązań. Warto mocno podkreślić, że to właśnie
Candy jako pierwsza marka AGD na świecie wprowadziła spójną linię urządzeń AGD
sterowanych za pomocą smartfona – Simply|Fi. Dzięki niej użytkownik może komunikować się z piekarnikiem czy płytą grzewczą, nawet będąc poza domem. Zastosowanie bezprzewodowych systemów samo w sobie tworzy poniekąd jedną rodzinę urządzeń. Od strony stylistycznej Candy bazuje zaś głównie na wykorzystaniu
stali i projektuje w nowoczesnym duchu
kuchni ponadczasowej, aczkolwiek marka
ma także sprzęt retro czy serię Elite, ograniczoną, co prawda, do kilku produktów, ale
robiącą bardzo dobre wrażenie.

giwać wybrane funkcje płyt indukcyjnych,
okapów, chłodziarkozamrażarek, zmywarek, pralek i piekarników.
Mimo że wzornictwo jest tutaj niejako
na dalszym planie, w linii Simply|Fi mamy do wyboru różne rodzaje piekarników,
płyt czy lodówek. W każdym ze sprzętów
zastosowano stal szlachetną jako materiał główny. To on odgrywa kluczową rolę przy wyborze piekarnika, to on także
jest głównym elementem frontów wolnostojących lodówek czy okapu w kształcie odwróconej litery „T”. Piekarniki, ja-
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Fot. Franke

Czyste linie,

nowoczesne wnętrze
Szwajcarska marka od lat znana jest jako czołowy
dostawca wysokiej jakościowo armatury kuchennej czy
zlewozmywaków. Oferta uzupełnia wysokiej klasy sprzęt
AGD oraz ten przeznaczony do organizacji kuchni.

cja Passion zaś to urządzenia dla prawdziwych
pasjonatów gotowania, wymagających i oczekujących niezawodności urządzeń w każdej sytuacji. Seria dostępna jest w trzech odcieniach.
Warto zwrócić uwagę na wyjątkowo ciekawy
efekt wzorniczy uzyskany dzięki „szampańskiej”
barwie. Jeśli nie mówi nic Państwu takie określenie koloru, już wyjaśniamy – jest to powabna, głęboka i ciemnobeżowa barwa.
– Trendy, które zaobserwowaliśmy podczas targów EuroCucina w Mediolanie, tylko potwierdziły
nasz sposób myślenia o kuchni. Kuchni, czyli centrum domowego życia, w którym nie tylko przygotowujemy posiłki i gotujemy, ale spędzamy
czas, bawimy się i odpoczywamy – komentował wprowadzenie na polski rynek linii Krzysztof Świderski, dyrektor sprzedaży Franke Polska.

ne, piekarniki z serii Crystal mają dwa wyjątkowo ciekawe programy gotowania: Kompletne Menu do przygotowania całego posiłku bez
wymieszania się zapachu (np. słodki pachnący
deser z daniem głównym i rybą jako przystawką), a także Wellness do posiłków lekkich, przygotowanych w zdrowy sposób. Jednakże Crystal to nie tylko piekarniki. W tej ofercie znajdziemy płyty indukcyjne i gazowe z innowacyjnymi funkcjami. Oprócz tradycyjnych modeli indukcyjnych czy gazowych znajdziemy takie, których pola grzewcze nie mają układu tradycyjnego, a linearny, obok siebie. Dodatkowo
klienci znajdą dobrane kolorystyczne kuchenki
mikrofalowe oraz okapy. Nie mogło zabraknąć
zlewozmywaków, które cechują się bardzo minimalistyczną stalową komorą.

Nowoczesnego
wzornictwa ciąg dalszy

Dla miłośników wnętrz
rustykalnych

Kolekcja Mythos to linia dostosowana do klienta pod
kątem funkcjonalnym. W przeważającej części oferuje wzornictwo czyste, którego głównym elementem jest szkło, w kolorze czarnym. Przykładami mogą być najnowsze płyty indukcyjne z systemem Flexi czy okapy. Mythos to także arma-

Dominującymi barwami serii Classic, Country oraz Country Flat są miedziany, beżowy w kilku odcieniach oraz grafitowy.
Classic cechują się bardziej dekoracyjnym podejściem do frontu piekarników,
o czym świadczą długie, stylizowane

Linia Frames by
Franke dostępna jest w trzech
kolorach, z czego nas zauroczyła niespotykana barwa...
„szampańska”.

Frames by Franke
Modułowa linia składa się aż z 44(!) elementów
(sprzętu kuchennego, zlewozmywaków, baterii
oraz akcesoriów), które po zestawieniu tworzą
przyjazną przestrzeń nie tylko pod kątem praktycznego użytkowania, ale przede wszystkim
pod kątem stylistycznym.

18

Urządzenia AGD oraz same akcesoria zostały wyposażone w spójną listwę wykończeniową, która jest jednocześnie solidnym elementem ich krawędzi. Dzięki niej uwydatnia się purystyczny i prestiżowy charakter sprzętów. Inspiracją do stworzenia linii Frames by Franke była
codzienność widziana z perspektywy kuchni,
która powinna być nie tylko miejscem przygotowywania posiłków, ale też po pełnym dniu pracy miejscem odpoczynku i relaksu. Ma być przy
tym niezawodna, trwała i świetnie się prezentująca. I to Franke udało się znakomicie. Producent
podsuwa klientom gotowe rozwiązania, prezentując trzy zupełnie różne kolekcje: Essence, Style
oraz Passion, które odpowiadają na różne oczekiwania konsumentów.
Kolekcja Essence to znakomicie zorganizowana
kuchnia dla osób, które często gotują w domu.
Kolekcja Style z kolei podkreśla nowoczesne,
a zarazem ponadczasowe wzornictwo. Kolek-

Nowoczesny charakter
urządzeń z linii Crystal,
uzyskano dzięki
całkowicie szklanym
frontom urządzeń.

tura, a w niej klienci znajdą nad wyraz szeroką
gamę zlewozmywaków o różnorodnych odcieniach: beżu, brązu, po biel, szarości czy czerń.
Innymi równie ciekawymi sprzętami zachowanymi w stylu nowoczesnym są urządzenia z serii Crystal, dostępne również w kilku odcieniach.
Serie zostały zaprojektowane zgodnie z współczesnymi trendami kuchni, w których np. piekarnik z 9 lub 12 funkcjami grzania staje się niczym klejnot w eleganckiej oprawie. Co waż-

uchwyty, a także wykończenie okrągłej
szyby frontowej. Country, choć jest serią
podobną, różni się kilkoma elementami,
choćby uchwytem, który jest w tym wypadku krótki, umieszczony tuż pod panelem sterowania. Szyba piekarnika nie jest
już okrągła, a półokrągła i zdecydowanie
większa. Płyty gazowe obu linii są niemal identyczne, różnice widoczne są jedynie w dekoracji pokręteł.

Fot. Franke

D

zięki temu klient decydujący się
na rozwiązania Franke otrzymuje gotową, wszechstronną
ofertę o niezwykle szerokim
zakresie i możliwościach. Atutami są słynna
szwajcarska jakość, precyzja i stylistyka utrzymana na najwyższym światowym poziomie.
Franke inwestuje przy tym stale w nowe projekty i rozszerza swoją ofertę – także w obrębie najnowszej serii Frames by Franke, która jest nie tylko nad wyraz innowacyjna, ale
i cechuje ją świetny design. Seria ta zadebiutowała podczas targów EuroCucina we Włoszech w 2016 r. Jej cechą charakterystyczną
jest niemal absolutnie usystematyzowana forma, dopasowana nie tylko do reszty urządzeń
z tej serii, ale przede wszystkim do oczekiwań
i stylu życia użytkowników, którzy cenią produkty premium.

sierpień 2017

Frames by Franke to koncepcja kompletnej kuchni dopasowanej do oczekiwań
użytkownika. Okap ukryty w blacie, idealnie dopasowana płyta grzewcza, piekarnik
konwekcyjno-parowy oraz niezwykle wygodny zlewozmywak z baterią.
Cała linia Frames by Franke składa się 44 spójnych wzorniczo elementów,
które można ze sobą dowolnie zestawiać.
Wypełnij swoją kuchnię przyjazną technologią i uwolnij kulinarną kreatywność.
Ciesz się wspaniałą codziennością.
Odkryj kompletny system Frames by Franke.
franke.pl/ks
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Seria Classico
dostępna jest w kilku
klasycznych odcieniach:
prezentowanego beżu,
miedzi czy czerni.

Zdjecia: Freggia

stworzono serię Primo, łączącą nowoczesne
wzornictwo, gdzie dominującymi materiałami są inoks i szkło. Idealnie łączą się one z kolorowym, szerokim wyświetlaczem sensorowym. Jak informuje nas na stronie sam producent, seria Primo to urządzenia, w których
zastosowano najnowsze osiągnięcia włoskich inżynierów. Tak też np. w piekarnikach
znajdziemy 11 trybów pieczenia ze skuteczną
kontrolą stopnia pieczenia potrawy przy pomocy termosondy czy wiele programów automatycznych. Nie zabrakło w nich także zaawansowanych systemów czyszczenia, m.in.
wkładów katalitycznych.
Płyty gazowe zachowane w stalowym wzornictwie całej serii mają ruszty obsadzone na
całej jej powierzchni, tak aby manewrowanie garnkami po nich było jak najwygodniejsze dla klienta. Mimo że na pierwszy rzut oka
konstrukcyjnie podobne są do płyt z serii Moderno, drobne szczegóły, takie jak właśnie
ruszty czy pokrętła, wyznaczają między nimi
różnice we wzornictwie.

Przemyślane
propozycje,

czyli z ziemi włoskiej
do Polski

Modernistyczne
podejście – Moderno

Rodzima marka od kilku lat podbija serca włoskim
designem i solidną jakością produkcji. Freggia to
także znakomicie dobrane parametry użytkowe
i funkcjonalne względem ceny.

B

ez wątpienia marka wykorzystuje bogate doświadczenia
swojego zespołu oraz fabryk,
które dla niej pracują. Dzięki temu obcujemy z produktem przystępnym
szerokiemu spektrum
odbiorców, a ci mogą cieszyć się niezwy-

kle udanym wzornictwem i bogatym wyposażeniem. W ofercie marki znajdziemy wiele ciekawych projektów, choćby serię Classico czy Moderno.

Klasyka i kunszt
Classico Line to jedna ze sztandarowych kolekcji producenta, zwłaszcza że jego oferta w du-

Konsumentom lubującym
się w stylu nowoczesnym,
bardziej modernistystym
Freggia poleca linie
Primo i Moderno.

żej mierze opiera się na wzornictwie klasycznym, wyrażającym się w dbałości o szczegóły każdego z urządzeń i cechującym się solidnością formy i wykonania. Ważne są przy tym
aspekty funkcjonalne.
Jeśli już o tym mowa, w skład Classico wchodzą przede wszystkim piekarniki, płyty gazowe, okapy, ale też kuchnie i lodówki wolnostojące. Urządzenia dostępne są w kilku odcieniach: kremowym, miedzianym oraz antracytowym. Kolorystyka idealnie łączy się
z detalami prawdziwych mosiężnych pokręteł, uchwytów czy stylizowanych paneli sterowania z ogromnym zegarem. Należy dodać,
że zaletami tak niedużej firmy jak Freggia i jej
wyspecjalizowanej produkcji (co ciekawe, często „hand-made”) są elastyczność
w projektowaniu i najlepsza jakość, którą możemy poczuć od pierwszej chwili.
Sprzęt ten ma „duszę”.

Primo – włoski
minimalizm
Kiedy jedni uwielbiają styl rustykalny, inni wolą bardziej minimalistyczne
wzornictwo. Właśnie dla tych ostatnich
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Producent oferuje także rozwiązanie „pomiędzy”
– serię Moderno. Z jednej strony jej sprzęty są
bardzo modernistyczne, jednak ich zaokrąglenia czy niektóre przykłady paneli sterowania
i pokręteł wskazują protoplastę – serię Classico. Moderno jest linią praktyczną pod kilkoma
względami. Materiał produkcji taki jak zmatowiona stal nierdzewna z elementami szklanymi
pozwala bardzo łatwo zachować czystość, a dodatkowo sam sprzęt nie rzuca się tak w oczy,
co dla wielu jest wielką zaletą. Urządzenia należą jednak do sprzętów nowoczesnych, w których duże znaczenie mają układ pokręteł, szeroki uchwyt i zastosowanie najnowszych funkcji.

Rynkowa „wisienka”
w ofercie marki Freggia
Firma, mając tak bogate doświadczenie i specjalizację, umie wykorzystywać także rynkowe nisze. Ten „segment:” rynku zarezerwowany jest jednak dla najlepszych. Co tu dużo mówić. Trzeba mieć wiedzę i nosa. Jedno
i drugie jest domeną Freggii i świetnie potwierdza to linia Compatto. Już sama nazwa
mówi, z jakiego rodzaju produktami obcujemy, z tym że są to kompakty poza dzisiejszym „standardem” (to wielki atut!). Zmniejszone gabaryty i powierzchnia użytkowa, tak
pól grzewczych, piekarników czy lodówek,
znajdują licznych nabywców. Nie tylko singli,
małe rodziny czy posiadaczy małych kuchni. Często sprzęt taki trafia do firm, pubów,
przedszkoli, żłobków i nie tylko.

sierpień 2017
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że włoska kuchnia uchodzi za najlepszą i najsmaczniejszą.

Zdjecia: Fulgor Milano

CreActive – kreuje
wzornictwo

kreatywnie
i z wyjątkowymi
pomysłami

Fulgor Milano to marka włoska. Wzornictwo to
samo w sobie jest ikoną. Zawsze jest urzekające,
z jakimkolwiek produktem mamy do czynienia.
To Italii zawdzięczamy najbardziej wysublimowane
wzorniczo samochody czy piękny sprzęt AGD.

W

ażne przy tym, aby był on dobry technicznie i jakościowo.
Bez wątpienia Fulgor Milano
taki sprzęt oferuje. Wystarczy
zerknąć na dowolny produkt z oferty, aby dostrzec oba elementy: solidność i przemyślany
projekt. Jak mało która włoska marka, Fulgor
Milano używa do produkcji wyszukanych komponentów i materiałów. Potwierdzeniem tej
tezy jest choćby seria urządzeń CreActive –
sztandarowa i trzeba przyznać, wyjątkowo
wyszukana i dopracowana. Niezależnie od
tego, o jakiej serii zresztą mówimy, kiedy patrzymy na sprzęt tej rodzinnej marki, wiemy

od razu, że to Fulgor Milano. Wszystkie niemal
sprzęty mają charakterystyczne uchwyty, bardzo
zaawansowane panele sterowania i niezwykle rozbudowane funkcje grzewcze – niekiedy
w pełni przeniesione z profesjonalnych rozwiązań przeznaczonych dla restauracji. Wiadomo –
nie tylko wzornictwo to domena
Włochów. Tak-

W jej ofercie znajdziemy zarówno urządzenia standardowe, jak i modele kompaktowe o wysokości 45 cm. Kompaktowe urządzenia Fulgor Milano
zadebiutowały na LivingKitchen i był to ogromny
sukces zarówno handlowy, jak i wizerunkowy.
Włoscy inżynierowie zaprojektowali urządzenia
tak, aby można było je swobodnie i harmonijnie
komponować w zestawy obecnie pożądane przez
konsumentów. Efektywnie wykorzystujące miejsce w kuchni sprzęty z serii Compact 45 dają efekt
porządku wizualnego w kuchni oraz luksusu i najwyższego z możliwych komfortu. Ponadto mogą
zaoferować coś więcej niż konkurencja: trzy specjalne urządzenia kompaktowe, które obok tradycyjnych piekarników czy kuchenek mikrofalowych
dodadzą linii produktowej jeszcze więcej. Są nimi chłodziarka do wina z czujnikiem temperatury, oświetleniem LED, ekspres do kawy ze spieniaczem i regulacją stopnia zmielenia lub ilości pianki mlecznej czy wielofunkcyjne urządzenie blast
chiller, o czym za chwilę.
W niemal wszystkich wspomnianych wyżej sprzętach klienci mają do czynienia ze stalowym wzornictwem i wyjątkowo zaawansowanym (ale bardzo prostym w obsłudze) panelem sterowania,
umieszczonym na całej niemal szerokości urządzenia. To on pełni funkcję pomocnika, który
przeprowadza nas przez wszystkie funkcje, np.
piekarnika. W zależności od wersji, drzwi frontowe mogą być otwierane standardowo lub na
bok, co pozwala na wygodne wyjmowanie dań
z piekarnika. Seria dostępna jest w trzech kolorach szkła: czarnym, białym i szarym.

Stworzone z pasji
i miłości do kuchni

cyjny wygląd panelu z pokrętłami, co znacznie go odróżnia i jednocześnie kieruje go do
grupy odbiorców, w której ceni się klasykę
i prostą obsługę urządzenia.

Innowacyjny design
Tym, co wyróżnia ofertę produktową Fulgor Milano, są jej niepodważalne innowacje i niespotykane u konkurencji rozwiązania. Świetnym przykładem jest choćby piekarnik z linii Professional.
Jego wymiary to: szerokość 76 cm i wysokość
71 cm. Dzięki temu mieści on aż 123 l. Wykonany ze stali nierdzewnej nawiązuje do przepięknej kuchni wolnostojącej Sofia, należącej także
do tej serii. Piekarnik jest nie tylko imponujący
pod względem wykonania – ma solidne wykończenie, ciężkie i masywne pokrętła, ale także jest wyjątkowo funkcjonalny i dopracowany
w każdym szczególe.
Nieco innym rozwiązaniem, wspomnianym wcześniej, może być wprowadzony niedawno blast
chiller, czyli urządzenie do szokowego schładzania żywności. To absolutne novum na polskim
i światowym rynku, znane z gastronomii. Posiadanie w domu tak profesjonalnego rozwiązania przenosi kuchnię na zupełnie inny poziom.
Dziś wszyscy mówimy o sous-vide (które marka
także oferuje), tymczasem Fulgor Milano po-

To właśnie w kuchni spędzamy najlepsze chwile. Tutaj spotykamy się,
żeby porozmawiać i kontynuować tradycję, ale też dzielić się nowymi
doświadczeniami. Kuchnia jest królestwem zmysłów, gdzie smaki łączą się
z zapachami, kolorami i formą potraw. To miejsce pełne emocji. Ale sama
technologia nie wystarczy, aby stworzyć prawdziwe miejsce spotkań.
Potrzebna jest jeszcze pasja i miłość do tego, co na co dzień dzieje się
w kuchni. Z takiej filozofii zrodziła się nowa kolekcja Fulgor Milano
– linia urządzeń CREACTIVE, której innowacje skupiają się na funkcjonalności,
aby wszystko, co robisz w kuchni było proste, szybkie i spontaniczne…
DOTYK MAGII W KUCHNI

CREACTIVE to przede wszystkim nowy system
operacyjny, który łączy zaawansowaną technologię
z wyjątkowo łatwą obsługą. Dzięki temu systemowi
FULGOR MILANO wprowadza nowoczesny, intuicyjny
sposób gotowania, który umożliwia przygotowanie
skomplikowanych receptur za pomocą kilku
ustawień. Dotykowy panel sterowania w urządzeniach
linii CREACTIVE upraszcza wszelkie procesy
programowania i rozszerza zakres dostępnych funkcji
zapewniając pełną kontrolę za pomocą jednego
dotknięcia.

GOTOWANIE STAJE SIĘ DZIECINNIE PROSTE
– FUNKCJA ASYSTENTA GOTOWANIA
W PIEKARNIKACH WIELOFUNKCYJNYCH
FULGOR MILANO

Koniec z wątpliwościami dotyczącymi wyboru
najbardziej odpowiedniej funkcji pieczenia.
Dzięki systemowi operacyjnemu CREACTIVE w
piekarnikach wielofunkcyjnych Fulgor Milano
po prostu wybierasz przepis na wyświetlaczu,
a piekarnik automatycznie uruchamia właściwy
program. Zaprogramowane przepisy zadowolą
każde podniebienie, możesz jednak dowolnie je
modyfikować zgodnie
z własnymi potrzebami.

Tradycyjny wygląd
w serii Quad
Oprócz wspomnianych serii na uwagę zasługuje także seria Quad, nieco mniej rozbudo-

piekarnika już nigdy nie będzie ograniczała Twoich
pomysłów kulinarnych!

ZACHOWAJ NA DŁUŻEJ ŚWIEŻOŚĆ
PRODUKTÓW – SZUFLADA DO PAKOWANIA
PRÓŻNIOWEGO

STYL I WSZECHSTRONNOŚĆ W WERSJI
KOMPAKTOWEJ – KOMPAKTOWE
URZĄDZENIA LINII CREACTIVE

Linia urządzeń kompaktowych to idealne rozwiązanie
w przypadku ograniczonej ilości miejsca w kuchni.
Łączy możliwość jednolitego zestawienia różnych
urządzeń i różnorodną funkcjonalność z wyjątkową
stylistyką. Linia ta została stworzona dla wszystkich,
którzy oczekują od kuchni wszechstronności, prostoty
stylu i przyjemności użytkowania, a także tych, którzy
mają wysokie wymagania w zakresie profesjonalnych
funkcji i wydajności. Linia oferuje: piekarnik parowy,
kuchenkę mikrofalową, piekarnik wielofunkcyjny,
piekarnik parowy z grillem i kuchenkę mikrofalową
z grillem. Mając taki wybór z łatwością stworzysz
swój optymalny zestaw.

JEDNO URZĄDZENIE O WIELU FUNKCJACH
– BLAST CHILLER
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BO WIELKOŚĆ MA ZNACZENIE!
– PIEKARNIKI NA MIARĘ DUŻYCH POTRZEB

wana stylistycznie i funkcjonalnie niż przedstawiciele choćby wcześniejszej linii CreActive, niemniej urzekająca swą prostotą, a zarazem bogactwem funkcji i bardzo ciekawych
opcji kulinarnych. Mimo bardzo podobnego
wzornictwa piekarników czy kuchenek mikrofalowych stalowe piekarniki Quad mają trady-

Artykuł sponsorowany

Najnowsza
seria Compact
45 dostępna
jest w klasycznych kolorach
stali, bieli
oraz czerni.

sierpień 2017

Czy zdarzyło Ci się, że chciałaś upiec łososia
w całości, indyka na duże przyjęcie albo gicz cielęcą,
ale Twoje plany zniweczył zbyt mały piekarnik?
W piekarniku wielofunkcyjnym XXL z linii CREACTIVE
o szerokości 90 cm i pojemności aż 100 litrów
upieczesz co tylko będziesz chciała. Wielkość

(do +70 ˚C) – idealnych do przygotowania delikatnych
potraw takich, jak sosy, lub wyrastanie ciasta
na zakwasie.

Stworzony, aby spełniać podwójną funkcję: szybkiego
schładzania i zamrażania żywności oraz „powolnego
gotowania” doskonałych potraw. To urządzenie,
do którego można włożyć ciepłe potrawy, aby je
szybko schłodzić lub zamrozić. Szybkie obniżenie
temperatury świeżo przygotowanej potrawy pozwala
na zachowanie jej naturalnych właściwości, smaku i
wartości odżywczych. Blast chiller Fulgor Milano,
oprócz podstawowej funkcji schładzania i zamrażania,
umożliwia również gotowanie w niskich temperaturach

Technika pakowania próżniowego pozwala zachować
naturalny aromat i wartości odżywcze produktów
spożywczych zapakowanych w hermetyczne torebki,
które wraz z produktami możesz gotować w niskiej
temperaturze lub na parze uzyskując doskonały
efekt albo prawidłowo zamrozić. Szuflada została
zaprojektowana z myślą o wszystkich miłośnikach
gotowania, którzy mają oczekiwania ponad tradycyjne
metody, chcą eksperymentować i rozumieją bardziej
wyszukane metody gotowania.

PRZECHOWUJ WINO W IDEALNEJ
TEMPERATURZE – KOMPAKTOWA WINIARKA

Winiarka zapewnia temperaturę wina idealną do
serwowania. Elektroniczny system sterowania
umożliwia dostosowanie warunków przechowywania
do indywidualnych potrzeb. Półki wykonane z
surowego drewna są idealne do bezpiecznego
przechowywania butelek Bordeaux; natomiast wyższe
półki zostały zaprojektowane do przechowywania
szampana i win musujących w butelkach o większej
średnicy. Drzwi wykonane ze szkła termoizolacyjnego
są wyposażone w filtr zabezpieczający wino przed
promieniowaniem UV.

Zobacz pełną ofertę wyjątkowych urządzeń Fulgor Milano na: www.fulgor-milano.com/pl
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nictwo jest tu połączone z absolutnie najlepszą jakością i niesamowitą wręcz funkcjonalnością. Oferta jest niezmiernie bogata i każdy – najbardziej nawet wymagający klient –
znajdzie w niej to, co w ogóle z AGD da się
w kuchni pod kątem kulinariów zainstalować.
Krótko mówiąc, Gaggenau podziwiać można
i od strony praktycznej, i czysto wizualnej.

Zdjęcia: Gaggenau

Gaggenau – jakość
funkcji, detali,
materiałów

Elita elit

– wyższej półki
już nie ma!

Za atutami marki opisanymi powyżej, za jej
sukcesem w tak elitarnej części rynku stoi także niezwykle bogata historia i tradycja. Równo od 334 lat(!) marka jest pionierem w tworzeniu niespotykanych urządzeń technicznych.
Zarówno wcześniejsza seria 200, jak i wprowadzona w ostatnich latach seria 400 wyznaczają nową jakość w kuchni i nowy styl
w świecie AGD w ogóle. Posiadanie sprzętów
marki Gaggenau w kuchni to marzenie wielu
konsumentów i wielu ludzi z branży, którzy –
jak się zwykło mawiać – widzieli już wszystko.
Przykładem wyszukanej serii, która zdefiniowała sprzęt idealny, jest najnowsza seria Vario 400. Złożona jest z piekarników tradycyjnych, parowych Combi, a także łączących
funkcje mikrofali, ekspresów do kawy i szu-

flad grzewczych, na szufladach do pakowania próżniowego, chłodnictwie, zmywarkach,
płytach grzewczych i okapach kończąc. Seria
bezuchwytowych drzwi piekarników wyposażona jest w system otwierania za pomocą dotykowego przycisku. Cechą łączącą te wszystkie różne grupy asortymentowe jest jedno –
elegancja. Wyraża się ona w materiale produkcji, to jest stali nierdzewnej w połączeniu
z wysokiej jakości detalami, takimi jak stalowe
pokrętła czy wyświetlacze LCD TFT.

Seria 200 – podobne
wzornictwo
Niższą serią, tak pod kątem funkcjonalnym,
jak i cenowym, jest seria 200. Jej wzornictwo jest podobne, choć z bliska widać już
znaczące różnice. Mowa choćby o uchwytach urządzeń do pieczenia lub gotowania,
które w serii 200 są elementem spójnym
z całym wzornictwem, a których już brak
w serii 400. Dodatkowo różnice znajdziemy
także w samym odcieniu produktów. Seria
200 charakteryzuje się dostępnymi trzema
wykończeniami: Gaggenau Anthracite, Gaggenau Metallic i Gaggenau Silver.

Poniżej elegancka
seria 200.

Ciężko jest mówić, a tym bardziej pisać o marce
Gaggenau. Z wielu powodów. Przede wszystkim trudno
to zrobić, mając z tyłu głowy słynne powiedzenie, że
o sztuce się nie mówi, a jedynie ją podziwia.

B

ez wątpienia produkty marki
Gaggenau, wytwarzane w dużej mierze ręcznie i pod okiem
najlepszych w Niemczech spe-

cjalistów, są przykładem sztuki. Jest to, oczywiście, sztuka użytkowa, z której korzystamy
na co dzień, ale tym, co fenomenalne w Gaggenau, jest fakt, że najwyższych lotów wzor-

W przeciwieństwie do serii 200, linia 400 nie ma
uchwytów. Dzięki temu
osiągnięto bardzo elegancki, purystyczny efekt
stylistyczny.
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Ikona stylu

i niemieckiej jakości
Marka Siemens słynie z wyjątkowej jakości swoich
produktów. Jest pożądana przez klientów i ceniona
przez fachowców. Dla jednym i drugich jest przy tym
synonimem świetnie zaprojektowanych
i dopracowanych technicznie produktów.

D

odajmy, że niezależnie od produktu to także zawsze niezwykle bogata funkcjonalność, szereg
innowacji i niezrównany komfort
obsługi. Co warte podkreślenia, produkty niemieckiej marki mają pewną ciekawą zaletę: otóż, im
dłużej firma Siemens istnieje na rynku, tym no-

wocześniejsze i bardziej zaskakujące sprzęty były
i są jej dziełem. To bez wątpienia wynik ogromnej pomysłowości, kreatywności i wieloletniej
specjalizacji marki. Warto w tym miejscu wspomnieć, że to właśnie Siemensowi zawdzięczamy
wiele światowych innowacji, jak choćby piekarnik
z funkcją pirolitycznego czyszczenia czy pierw-

szy na rynku konsumenckim piekarnik ścienny
z windą LiftMatic.

iQ700 – młoda i już
kultowa seria
Uczestnictwo w wielu prestiżowych targach
i wydarzeniach meblarskich udowodnia, że nie-

ca na nią uwagę nie tylko ze względu na nowoczesny wygląd, ale przede wszystkim dlatego,
że Siemens wie, że jakość i możliwości techniczne czy funkcjonalne to jedne z najważniejszych
determinantów przy wyborze sprzętu. Nie dziwi
więc fakt, że wprowadzona do sprzedaży niespełna dwa lata temu w szybkim tempie zjednała sobie klientów.
Do tego należy dodać należy zaczerpnięte z segmentu profesjonalnego funkcje grzewcze. Tu także Siemens (ponownie) wyprzedza trendy, łącząc
innowacyjne rozwiązania i ponadczasowe wzornictwo spod pióra Gherarda Nüsslera, głównego projektanta, który tak mówi o swoim dziele:
– Wszystkie sprzęty mają identyczny, 96-milimetrowy panel, który zawsze ma tę samą wysokość. Dzięki temu wszystkie urządzenia z serii iQ700 bez wyjątku (45- czy 60-centymetrowe) można połączyć bez konieczności wprowadzania dodatkowych zmian.

Oprócz tego producent zastosował w piekarnikach automatyczny dobór parametrów. Dzięki
wielu sensorom, które nieustannie mierzą aktualny stan w komorze pieczenia lub gotowania, urządzenia dobierają najlepsze parametry
do określonego rodzaju produktu.
Wśród innych, ważnych rozwiązań znajdziemy
bakeSensor, czyli czujnik pieczenia kontrolujący
poziom wilgoci w komorze, oraz termoobieg 4D,
który umożliwia dowolność pieczenia, aby niezależnie od poziomu otrzymać ten sam doskonały
rezultat przygotowywania potrawy. W urządzeniach z funkcją mikrofali zastosowano m.in. funkcje coolStart oraz varioSpeed. Pierwsza z nich nadaje się do szybkiego przygotowania gotowych
potraw mrożonych typu mrożona pizza. Wszystko to w bardzo krótkim czasie. Funkcja varioSpeed
z kolei łączy tradycyjne rodzaje grzania konwencjonalnego z mikrofalą, dzięki czemu potrawa może być przygotowana nawet o połowę szybciej.

Co jest siłą serii iQ700?

sLine – dla wymagających

Za linią przemawiają m.in. zdobienia frontowej części dwiema chromowanymi listwami,
a także centralnie usytuowany panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem. Spójny projekt dostrzeżemy w parowarach i piekarnikach
tradycyjnych, piekarnikach z funkcją mikrofali,
a także z funkcjami parowymi. Prosty interfejs
wraz z czytelnym wyświetlaczem daje ciekawy efekt, a przy tym jest spełnieniem marzeń
wszystkich tych, którzy kochają automatyczne książki kucharskie. Siemens zadbał również o wygodę użytkownika, stosując sterowanie cookControl Plus z trzema wyświetlaczami do wyboru: podstawowym TFT Display, bardziej rozbudowanym – TFT TouchDisplay, a także najbardziej zaawansowanym
– TFT TouchDisplay Plus.

Oprócz iQ700 klienci marki Siemens mogą wybrać także produkty z niezwykle bogatej oferty, takie jak choćby studioLine (od niedawna ze
skróconą nazwą sLine).
Seria przeznaczona dla studiów mebli kuchennych niejednokrotnie otrzymała wyróżnienie za
projekt wzorniczy, mowa choćby o nagrodzie
„IF Design Award 2016” czy „Red Dot Award
2016”. Projektanci dołożyli wszelkich starań, aby
sprzęt był łatwy w aranżacji, ale także wyjątkowo spójny. Najważniejsze jednak jest to, że
zastosowali maksymalnie wszechstronne rozwiązania, aby klienci mogli korzystać z funkcjonalności urządzeń. Klienci do wyboru mają elegancką biel lub czerń, która z pewności usatysfakcjonuje miłośników jednorodnej zabudowy
o wyjątkowej, purystycznej stylistyce.

iSensoric. Technologia, która wyzwala
kreatywność. Piękno, które inspiruje.
www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

zależnie od projektu mebli czy stylu kuchni, najnowsza seria iQ700 wygląda po zamontowaniu
perfekcyjnie! Podoba się dosłownie wszystkim,
i to także wielka siła serii – jej ponadczasowość
i uniwersalizm. Wzornictwo linii iQ700 bardzo
dobrze komponuje się z jej znacznym zaawansowaniem technicznym. Wielu klientów zwra-

Ekskluzywna linia sprzętu do zabudowy marki Siemens łączy
elegancję oszczędnej formy z futurystyczną funkcjonalnością.
Nowatorskie rozwiązania widoczne są zarówno w pięknym
i konsekwentnym wzornictwie, jak i w zaawansowanej technologii,
przekładającej się na maksymalną samodzielność i efektywność
wszystkich urządzeń. Kontrolowane przez elektroniczne systemy
sensorowe, pracują oszczędnie i cicho, z gwarancją doskonałych

W sztandarowej aktualnie linii producenta znajdziemy
piekarniki pulseSteam z funkcją pary i kuchenki
mikrofalowej, ekspresy do kawy Coffee Center, szufladę
grzewczą, piekarnik z parowarem fullSteam, zmywarki
i płyty do zabudowy oraz okapy kuchenne.
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Grupa BSH jest licencjobiorcą w odniesieniu do znaków towarowych, do których uprawniona jest Siemens AG.

Zdjęcia: Siemens

l

efektów. Zarówno piekarniki, płyty grzewcze, okapy, jak i zmywarki
oraz chłodziarki to prawdziwi eksperci, stworzeni do perfekcyjnego
spełniania oczekiwań użytkownika. Technologia iSensoric otwiera
przed nami nowe horyzonty, nadając obowiązkom kuchennym
rangę kreatywnej twórczości. Marka Siemens wkracza w nową erę,
inspirując swoich Klientów do odkrywania nieznanych dotąd
możliwości dla domowej kuchni.

Siemens. The future moving in.
sierpień 2017
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Czerń zawsze w modzie

Technika

przenikająca się
z wzornictwem
Oferta urządzeń do zabudowy marki Samsung
zasługuje na wiele pochwał. Urządzenia te są praktyczne,
dobrze wyposażone technicznie i ciekawe stylistycznie.
Spotykamy tu wiele praktycznych innowacji i systemów.
A to szczególnie lubią nowocześni konsumenci.

Została stworzona z grupą znanych na całym świecie kucharzy. Nic nie działo się tu więc z przypadku. Urządzenia zainspirowane roz-
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Linia ze stalą w tle

W ofercie znajdziemy także coś nieco bardziej wyszukanego, a mówiąc dokładniej, linię „Grafitowa stal”. Piekarniki z tej serii, ale
także chłodnictwo, m.in. wolnostojące chłodziarkozamrażarki side by side, mają niespotykany kolor pociemnionej stali, która dodatkowo była szczotkowana, aby uzyskać efekt
matowości. Znakomicie się to prezentuje!
Wszystkie te produkty łączą spójny i elegancki wygląd, a także funkcjonalny wachlarz dostępnych rozwiązań. Propozycje firmy Samsung docenią miłośnicy gotowania, a także osoby, którym bliska jest ekologia, ponieważ zastosowano w nich systemy redukujące zużycie energii.

Innym rozwiązaniem dla
decydujących się na nowe
oblicze sprzętu AGD może
być stal. Linia o prostej nazwie „Stal szlachetna” uchodzi za najbardziej uniwersalną w ofercie Samsunga.

CHEF COLLECTION

Flagowa linia: Chef
Collection

wiązaniami używanymi w najlepszych restauracjach są więc nie tylko atrakcyjne stylistycznie,
ale i niezwykle praktyczne w użyciu i zaawansowane techniczne.
Jednakże rozwiązania techniczne w nich zawarte nie służą jedynie osiąganiu rezultatów kulinarnych, bowiem wpływają one też na ostateczny projekt samego sprzętu. W pewnym sensie
to rzadki przypadek aż tak głębokiej synergii między techniką a wyglądem finalnym. Bez wątpienia
Samsung osiągnął tu mistrzostwo i w zaskakująco w sumie prosty sposób: połączył swoje możliwości techniczne z najnowszymi technologiami,
przeanalizował potrzeby użytkowników i dodał
szczyptę kreatywności oraz
pomysłowości.
Dla przykładu w płytach indukcyjnych do zabudowy
został zastosowany system
Virtual Flame, który dzięki specjalnemu oświetleniu
LED, imitującemu prawdziwy płomień, odzwierciedla intensywność ciepła,
a więc moc
grzania wy-

Ciemny efekt stali

CZARNE SZKŁO

P

roducent oferuje obecnie kilka
charakterystycznych linii, które
można zestawiać w różnych konfiguracjach. Punktem wyjścia są
tu użyte w produkcji materiały, bryły oraz związana z nimi kolorystyka. A ponieważ dziś naprawdę trudno wybrać kuchnię idealną, w której określimy wybraną aranżację sprzętu i mebli, Samsung swą nowoczesnością, trafionymi funkcjami i uznaną na rynku jakością przekonuje wielu klientów. Podkreślmy, że marka sprytnie podąża za preferencjami i gustami
klientów i bardzo rozważnie dobiera parametry
i opcje wszystkich swoich produktów. Dotyczy
to nie tylko sprzętu AGD, ale także urządzeń audio-wideo czy klimatyzacji. Warto dodać, że razem tworzą one spójną, przewidywalną i godną zaufania ofertę.

„Czarne szkło”, bo tak nazywa samą linię wzorniczą producent, dodaje wnętrzu elegancji. Czarny
kolor nigdy nie znudzi ani klientów, ani projektantów. Kolor ten bowiem pasuje i zawsze będzie
pasował do innych barw i ich odcieni. Jest ponadczasowy. Dodatkowo zastosowanie frontów
szklanych znacząco dodaje nowoczesności i elegancji w kuchni. A należy dodać, że takie wariacje zarezerwowane były wcześniej do innych
pomieszczeń, takich jak salony czy sypialnie.
Ta linia wyróżnia się wyrafinowanymi detalami,
takimi jak błękitne wyświetlacze LED i sterowanie
dotykowe. Oprócz tego w piekarnikach znajdziemy wspomniany wcześniej system Dual Cook,
który pozwala na pieczenie dwóch potraw jednocześnie. Ponadto urządzenie ma wbudowany system sterowania – Guide Lightning, który
jest wyjątkowo intuicyjny i prosty w obsłudze.

Subtelne wzornictwo i wykończenie stalowe nie
tylko pięknie się prezentuje, ale też jest wyjątkowo praktyczne w codziennym użytkowaniu.
Stal szlachetna nie brudzi się tak bardzo jak
np. fronty szklane (a przynajmniej tak szybko
tego nie widać), dlatego nawet jeśli zostanie
na piekarniku lub lodówce odcisk palców, możemy przez chwilę o nim zapomnieć. Produktami tej serii są chłodziarkozamrażarki, które
– dla tych, którzy chcą schować je za frontami mebli – od teraz można w pełni zabudować. To jedna z nowości w ofercie producenta. Oprócz nich można nabyć spójne piekarniki
z wyświetlaczem i pokrętłami, a także okapy
ze stalowym kominem i szklaną powierzchnią
pochłaniającą. Można także dobrać zmywarki
do zabudowy, zakrywając je frontem dobranym do reszty mebli.

GRAFITOWA STAL

Zdjęcia: Samsung

braną przez użytkownika. Innym elementem
szczególnie istotnym w prezentowanej obok linii jest lodówka z podświetleniem uchwytu, który tworzy wyjątkową atmosferę w kuchni. Duże znaczenie ma w niej także wzornictwo KitchenFit, które pozwala na zabudowanie lodówki na równi z meblami kuchennym, zwiększając
tym samym przestrzeń w samym urządzeniu.
W linii Chef Collection znajdziemy piekarniki ze
sprawdzonym i dobrze kojarzonym systemem
Dual Cook, płyty indukcyjne, okap przyścienny o dość masywnej, stalowej bryle, a także
sprzęt chłodniczy.

SZLACHETNA STAL

l

... a w jakim stylu będzie Twoja kuchnia?
Kuchnia jest sercem domu, dlatego Klienci oczekują od urządzeń kuchennych nie tylko funkcjonalności,
ale też wyjątkowego stylu. Zaproponuj im urządzenia do zabudowy Samsung w jednej z wielu spójnych
linii wzorniczych: ponadczasowej linii Szlachetna Stal, eleganckiej linii Czarne Szkło,
niepowtarzalnej linii Grafitowa Stal lub profesjonalnej linii Chef Collection.

sierpień 2017
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Po lewej klasyczna, znana
i ceniona wśród klientów
linia Country Style.

Zdjęcia: Teka

Wyjątkowe produkty,
wyjątkowe rozwiązania

Wish

– spełnia
trzy życzenia
Teka ma od lat wierne grono swoich odbiorców.
Ci wszyscy, którzy na co dzień obcują ze sprzętem
AGD do zabudowy i meblami, wiedzą, że za marką
kryje się bogata, spójna oferta armatury,
zlewozmywaków czy urządzeń AGD.

O

byci klienci i funkcjonujący na rynku handlowcy
wiedzą też, że Teka to solidność, racjonalizm i bezpieczeństwo – we wszystkich jego wymiarach. Teka ma przy tym swój styl,
który jest inny, odrębny. Ale nie ozna-

i studia mebli do zabudowy podczas
ostatnich targów LivingKitchen 2017
w Kolonii. Poza Wish warto przyjrzeć
się też innym liniom, jak choćby serii
Ebon. W wypadku Teki grzechem byłoby pominięcie innych urządzeń z jej
oferty – świetnych zlewozmywakòw
czy niezwykle ciekawych modeli wykonanych w stylu retro.

Wspomniana linia Wish to najmłodsze „dziecko” producenta. Jest ono – jak to i w życiu bywa – najbardziej „wychuchane”. Elementy serii, czyli w głównej mierze piekarniki, kuchenki
mikrofalowe, okapy czy płyty, wyznaczają trendy w branży, choćby pod względem niespotykanych dotąd rozwiązań czy parametrów.
Dla przykładu pulpit sterowania płyty indukcyjnej Tablet Wish IRF 9480 TFT ma przekątną aż 7 cali. Jest to obecnie jeden z największych dotykowych wyświetlaczy w płytach.
W okapach z kolei znajdziemy model, który dzięki odpowiednim parametrom i systemom osiąga
klasę efektywności energetycznej A++, rzadko spotykaną nawet u największych na świecie
specjalistów od wyciągów kuchennych. Piekarniki z kolei mogą pochwalić się intuicyjnym panelem sterowania, który staje się integralną częścią samego projektu całej serii. Pokrętło ma podświetlaną krawędź i wpływa znacząco na elementy wzornicze. Jest więc dekoracją linii. Oczywiście, zdobniki w linii Wish to nie tylko pokrętła
– to kolorowe wyświetlacze, długie na całą szerokość frontu uchwyty czy fronty w odcieniach
bieli i czerni. Kontrasty tych dwóch podstawowych kolorów są u Teki wykonane mistrzowsko.
To należy po prostu zobaczyć na żywo.

Prosto z LivingKitchen
– Ebon
Ta seria swoją premierę miała także na największych targach LivingKitchen, jednakże na
wcześniejszej edycji. Autorem serii, która pociąga prostotą i klasycznym zamiłowaniem do
funkcjonalnej formy, jest Hiszpan – José Ignacio Villanueva. Z jego rąk wyszły także inne
prezentowane tutaj kolekcje, jak Ethos, Country Style czy Excellence.

– Od momentu, kiedy wraz z zespołem projektowym zaczęliśmy rysować pierwsze szkice do projektu Ebon, przyświecała nam jedna myśl: oczarować konsumentów – powiedział José Ignacio Villanueva, product designer i współtwórca najnowszej linii wzorniczej Ebon marki Teka.
Elementem charakterystycznym dla kolekcji
sprzętu jest przede wszystkim zastosowanie
długiego, stylowego uchwytu. Jego kształt i materiał wykonania nawiązują do elegancji i ponadczasowości kuchennego pomieszczenia. Producent zastosował efektowne i intuicyjne wyświetlacze LED w kolorze białym, które sprawnie wyświetlają komunikaty i pomagają w regulowaniu
parametrów pracy sprzętu oraz znakomicie kontrastują z resztą urządzenia! Linia wyróżnia się
także efektownymi chowanymi pokrętłami, które stają się zwieńczeniem projektu, dostępnego
w trzech wersjach: czarnej, białej lub mieszanej,
łączącej stalowe wykończenie z czernią frontów.

Country Style
i poczujesz retro w swej
kuchni
Jeśli jednak nowoczesność sprzętów nie robi
na nas wrażenia, nie ujmuje nas czy po prostu wolimy styl nawiązujący do nostalgii i ciepłego klimatu wiejskich posiadłości, Teka przygotowała serię linii retro.
Country Style, bo tak nazwano linię, łączy zaawansowane technicznie urządzenia przybrane w trzy kolory frontów: kremowy, antracytowy oraz grafitowy. Piekarniki zostały
wyposażone w efektowne, postarzane panele starowania z okrągłymi zegarami oraz
stylizowanymi przełącznikami. Duże znaczenie mają tutaj także miedziane lub pozłacane relingi, pełniące funkcję uchwytów. W płytach gazowych takimi elementami są pokrętła, a w okapach tradycyjna kubełkowa bryła okapu przyściennego.

Najnowszym „dzieckiem”
Teki jest linia Wish, składająca się z piekarników, kuchenek mikrofalowych,
okapów, ekspresów do
kawy, płyt i szuflad do
podgrzewania naczyń.

cza to, że marka zamyka się w swoim, ściśle określonym świecie designu.
Przykładów wyszukanego wzornictwa
na najwyższym poziomie jest w produktach tej marki wiele. Bez wątpienia zaliczyć do nich należy najnowszą linię Wish, która urzekła stylistów
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oferta zabudowy

Producent z Czech zaskakuje klientów, oferując
coraz śmielsze, coraz bardziej efektowne
i udoskonalone wzornictwo, które łączy przyjazną
obsługę z szerokim przystępnym zapleczem
funkcjonalnym.

T

rzeba też przyznać, że robi
to w sposób bardzo umiejętny i jest to oferta bardzo
starannie dobrana i przemyślana. Warto podkreślić, że marka Concept
wywodzi się z segmentu drobnego AGD,
gdzie zdobyła uznanie wielu odbiorców za
sprawą solidnych i trwałych produktów.
Początkowo firma nie dążyła do kompletowania urządzeń w jednolitą serię. Z czasem pojawiły się aż trzy linie wzornicze, łączące sprzęt wolnostojący lub do zabudowy ze sprzętem drobnym, co jest dodatkowym atutem marki. Serie wzornicze mar-

ki Concept oparte są na kolorach. Występują tu urządzenia zgrupowane wokół uniwersalnej stali szlachetnej (inox) oraz w uniwersalnych kolorach, pasujących do różnego typu wnętrz – czerni i bieli. To logiczna
i praktyczna polityka handlowa, która zjednuje sobie coraz większą rzeszę klientów.

Spójnie łączy stal
szlachetną – Simfonia
Jedną z ostatnich propozycji dla klientów chcących wyposażyć kuchnię w urządzenia z jednej linii wzorniczej jest seria Simfonia. Łączy
ona elegancję stali nierdzewnej komponującej się niemal wzorcowo
z czarnym szkłem. W skład

serii wchodzą piekarniki oraz kuchenka mikrofalowa, ale też czarne płyty indukcyjne,
stalowe okapy z czarną listwą dekoracyjną
czy szuflada grzewcza OZ-4022. Ta ostatnia pokazuje, że Concept nie tylko cieszy się
uznaniem coraz większego kręgu odbiorców
(w tym tych poszukujących sprzętu z wyższej
półki), ale i ma ambicje oraz zaplecze do rozwijania segmentu dużego AGD, co nie jest
na rynku wcale zadaniem łatwym.

Między
pietyzmem,

jakością a artyzmem
Miele uważane jest przez większość architektów
i projektantów za markę idealną w świecie
produktów AGD, tak pod kątem jakości
i funkcjonalności wyrobów, technicznych aspektów
ich montażu, jak i wyrafinowanego wzornictwa.

N

iezależnie od linii wzorniczej, Miele w kuchni wygląda zawsze dobrze. Broni się solidnością, wysublimowaną precyzją wykonania
i wieloma innowacjami. Ma przy tym wyjątkowy wachlarz urządzeń, który od strony funkcjonalnej należy do najszerszych propozycji na rynku AGD. Niemiecki producent ma kilka linii stylistycznych, które w większości wypadków nawiązują do nowoczesnych nurtów i podążają za aktualnymi trendami i obliczem pomieszczeń. To jak
najbardziej trafiony kierunek, bowiem luksusowe
kuchnie, w których zazwyczaj jest montowany
sprzęt Miele, zwykle nie są wnętrzami wykonanymi w klimacie retro czy innym stylu odwołującym się do przeszłości lub miejsca, w którym
sprzęt jest użytkowany. Produkty Miele bronią się i dobrze komponują w każdym miejscu.

ArtLine – artystyczne
podejście do
funkcjonalności

Oferta marki Concept jest na tyle
elastyczna, że do każdej serii wzorniczej
do zabudowy można dobrać idealnie
pasujący do niej sprzęt drobny.
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Fot. Miele

Fot. Concept

W kolorach i stylu Black
& White

Coraz szersza

Zaprezentowana w 2016 r. podczas targów
EuroCucina w Mediolanie linia to projekt bezuchwytowy. Piekarniki, szuflady grzewcze czy
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ArtLine
obejmuje sprzęty o szerokości 45
i 60 cm. Linia składa się
z piekarników, urządzeń
do gotowania na
parze oraz urządzeń
kombinowanych,
łączących pieczenie oraz
przygotowywanie potraw
za pomocą mikrofal.
Dodatkowo znajdziemy
w niej szuflady do
podgrzewania naczyń,
ekspresy do kawy, a także
uzupełniające serie
sprzęty chłodnicze lub
zmywarki.

To jednak nie wszystko. Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, oprócz kompozycji podobnych wzorniczo urządzeń z segmentu dużego AGD w składzie linii Simfonia znaleźć możemy także drobne urządzenia, takie jak stalowy czajnik elektryczny RK-3180 czy wyciskarka wolnoobrotowa LO-7065 w kolorach nawiązujących do
reszty linii. Są to produkty bardzo dobre
technicznie. Zwracający uwagę na ten element nie będą zawiedzeni.

Innymi propozycjami z segmentu stylizowanych serii produktowych mogą być linie White oraz Black. Jak wskazuje ich angielska nazwa, sprzęty nawiązują kolorystycznie do bieli oraz czerni.
W porównaniu z wcześniejszą Simfonią tutaj
oferta obu serii jest zdecydowanie obszerniejsza. Liczba składowych elementów ukazuje poniekąd sympatię klientów do tych kolorów. Trzeba przyznać, że wielu z nas wybiera ponadczasową stal, jednakże większość zdecyduje się na czarne AGD, choć coraz chętniej zastanawiamy się nad kolorem
białym, który jest nie tylko efektowny, ale
też zdecydowanie bardziej praktyczny (np.
na białych płytach indukcyjnych nie widać
tak bardzo kurzu czy tłustych plam jak na
modelach czarnych).
Obie serie zapewniają atrakcyjne dla oka
konstrukcje lodówek wolnostojących (w wersji nowoczesnej LA8580bc/wh lub retro LKR-7360bc/wh), a także szereg modeli piekarników czy kuchenek mikrofalowych. Klienci mają do wyboru także bogatą ofertę płyt: tak gazowych z profilowanymi rusztami, jak i indukcyjnych z wieloma funkcjami i możliwościami łączenia
pól. Nie brakuje tutaj dobranych kolorystycznie urządzeń, odpowiednio w kolorze białym lub czarnym. Pomysł jest bardzo ciekawy, zwłaszcza dla klientów, którzy oprócz montażu urządzeń chcą też dodatkowo wyposażyć blaty, stawiając na
nich spójne z resztą sprzętu czajniki, tostery, wyciskarki, blendery itd.

i

www.infoprodukt.pl

zmywarki nie mają uchwytów, a w zamian zastosowano w nich systemy łatwego otwierania (np. w piekarnikach Touch2Open i w zmywarkach Knock2Open lub Push2Open w szufladach). Dzięki temu projekt stał się wyjątkowo minimalistyczny i niezmiernie intrygujący.
Dodajmy, że takie rozwiązanie jest coraz popularniejszym trendem w najnowszych kuchniach do zabudowy. W składzie linii znajdziemy sprzęty o wysokości 45 i 60 cm ze szklaną
powierzchnią w trzech wersjach kolorystycznych: znaną już wcześniej w produktach Miele
białą kolorystykę BrilliantWhite, ObsidianBlack
– czarną, a także zupełnie nową barwę Gra-

phitGrey, która charakteryzuje się awangardowym podejściem do koloru – w tym wypadku
grafitowej szarości.
– Tam, gdzie salon spotyka się z kuchnią, potrzeba obecności eleganckich, purystycznych
form. Tworząc linię ArtLine, odpowiadamy tym
oczekiwaniom bardziej kompleksowo niż jakikolwiek inny producent AGD – podkreśla główny projektant Miele, Andreas Enslin.

PureLine i CountourLine
– ponadczasowe i nadal
wyjątkowo pożądane
Gama urządzeń z serii 6000 marki Miele charakteryzuje się unikalną i niepowtarzalną linią, harmonizującą z wieloma konstrukcjami meblowy-

mi w kuchni. Bez problemu możemy je montować w słupku, obok siebie lub w kształcie litery
„T”. Duże znaczenie w obu seriach mają fronty,
zastosowane uchwyty oraz innowacyjne wyświetlacze, które dzięki przyjaznym interfejsom
dają użytkownikowi korzyść nie tylko wzorniczą,
ale także czysto praktyczną. Jak wielokrotnie powtarzało studio projektowe marki Miele, projekt
nigdy nie jest celem samym w sobie – powinien
zawsze występować w symbiozie z maksymalną
funkcjonalnością sprzętu. Jeśli chodzi o sam projekt, w PureLine mamy do czynienia z „czystą linią”, czyli szkłem na całym froncie urządzeń do
zabudowy. Wyświetlacze i sterowniki sprzętów
są idealnie scalone z linią szkła. W przeciwieństwie do niej CountourLine łączy stal nierdzewną
CleanSteel z elementami czarnego szkła. W tych
sprzętach uchwyty są bardzo solidne i wyraźnie
odgrywają główną rolę w projekcie. Kiedy PureLine polecane jest do purystycznych wnętrz,
CountourLine idealnie scali się w bardziej tradycyjnych kuchniach.
Co ważne, w linii PureLine Miele oferuje możliwość indywidualnego doboru uchwytów.

Najnowsze
dziecko:
Active
Seria Active to może nie
tyle linia wzornicza, co
propozycja dla wszystkich tych, którzy oczekują wyjątkowej jakości w przystępnej cenie. Miele, chcąc zbliżyć się do tej grupy klientów, ale i wyjść naprzeciw oczekiwaniom części kanałów dystrybucji, zaproponowało m.in.
zmywarki, pralki czy piekarniki z tej serii. Wspomniane piekarniki są bardzo intuicyjne, a ich
wzornictwo, trzeba przyznać, należy do wyjątkowo udanych. Mimo nieco niższej ceny
zachowano zostało to, co najlepsze w Miele –
najlepszą jakość, wzornictwo i funkcjonalność.
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Zdjęcia: Beko

ym, co wyróżnia serie kolorystyczne do zabudowy marki
Beko, są bez wątpienia niecodzienne barwy sprzętów.
Dzięki nim możemy zestawić niemal pełny
zestaw kuchenny, łącząc najnowsze piekarniki z płytami indukcyjnymi czy gazowymi, a także okapami i kuchenkami mikrofalowymi do zabudowy, które spójnie
domkną kuchenny zestaw.

Kolory, kolory górą

Dobierz
kolor

do swojej kuchni

W ofercie znajdziemy trzy podstawowe wersje kolorystyczne, jednak na tym nie koniec. Oprócz
klasycznych barw bieli, czerni czy stali producent oferuje także sprzęty w odcieniu beżu czy
grafitu. Ciekawsze są z pewnością niespotykane na rynku odcienie grafitowy i beżowy crystal,
w których wykonano szklane fronty.
Oferta marki Beko jest na tyle spójna i elastyczna, że z pewnością klienci dobiorą
do nich płyty, zarówno w wersji gazowej
z czarnymi, bardzo estetycznymi rusztami,
jak i w wersji indukcyjnej z równie ciekawym projektem rastrów pól grzewczych.

W piekarnikach na uwagę z pewnością
zasługuje system Split&Cook, który pozwala na podzielenie piekarnika przy
użyciu specjalnego separatora. Dzięki temu można jednoczesnie piec dwie
różne potrawy, ustawiając dla nich różne czasy i temperatury pieczenia. Dodatkowo ważnym rozwiązaniem, dostępnym w niektórych modelach jest
Surf – system, który oprócz nawiewu
z wentylatora dystrybuuje gorące powietrze do środka komory dodatkowo przez specjalne otwory wentylacyjne, umieszczone w bocznych ściankach urządzenia. W płytach zaś ważnym i praktycznym rozwiązaniem jest
Beko IndyFlex, które pozwala na użycie większej przestrzeni dzięki elastycznej powierzchni gotowania. Użytkownik ma możliwość połączenia kilku
stref grzewczych w jedną większą, co
daje z pewnością zdecydowanie większą swobodę gotowania. Dzięki zastosowaniu elastycznej strefy grzewczej
możliwe jest użycie zarówno dużych

Zdjęcia: Küppersbusch

W ofercie tureckiej marki znajdziemy nowoczesne
wzornictwo, okraszone stylistycznymi detalami
w postaci dotykowych paneli sterowania czy
stalowych, eleganckich listew.

Namaluj
kuchnie marzeń
– Individual

Trzeba przyznać, że firma umiejętnie łączy dobrą jakość
techniczną swych sprzętów z funkcjonalnością i nad wyraz
piękną formą. Przykładem może być nowa linia
z niezwykłymi listwami dekoracyjnymi, choć nie tylko.

F

irma od początku swego istnienia, czyli już od ponad 140
lat, wie, że konsumenci kupują oczami. Zdobyte doświadczenie Küppersbusch przełożył na stworzenie wyjątkowo udanej linii sprzętów, które są
nie tylko dopracowane pod kątem wzornic-

twa, ale także mają wszystko to, czego oczekuje od dzisiejszego AGD nowoczesny klient.

Jakość na lata z nową
serią
Tym, co wyróżnia produkty marki Küppersbusch, jest z pewnością duża funkcjonalność

Individual – dopasuj
wygląd
Do projektu najnowszej linii producent podszedł wielowymiarowo. Wiedząc, że klienci lubią różne dodatki, różne kolory i fasony, znalazł „złoty środek”. Küppersbusch zastosował możliwość wymiany uchwytów i wspomnianych listew, tak aby dostosować je kolorystycznie do reszty kuchennego wnętrza.
Preferencję odcienia czy dodatków urządzeń
ustala sam klient. Początkowo wybiera szklany front modeli z dostępnych kolorów: bieli,
szarego lub czerni. Później ma miejsce następny etap projektowania i wybór między
siedmioma kolorami i materiałami dodatków: stali nierdzewnej, chromu, srebrnego
chromu, złota, czarnego aksamitu, miedzi
i „gorącej chilli”.

T

Zdjęcia: Electrolux

Kuchnia marzeń

Kolorystyka sprzętów idzie w parze
także z technologią produkcji. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że sprzęt
działa dobrze w każdych warunkach,
a to za sprawą zaimplementowanych
rozwiązań.

patelni i garnków, jak i małych rondelków, w zależności od indywidualnych
potrzeb. Okapy przyścienne, dostosowane kolorystycznie do płyt czy piekarników, mają oświetlenie LED, funkcję
intensywnego pochłaniania czy dotykowe panele sterowania, które dodatkowo dodają uroku wnętrzu.

Piekarniki marki Beko charakteryzują się nie tylko
ciekawym wzornictwem. Mają także zaawansowane
kontrolery z kolorowymi wyświetlaczami. Wybrane mogą
wyświetlać także zdjęcia domowników.
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Wszechstronnie
i z parą!

Szwedzki koncern ma ciekawą, wszechstronną i dobrą
jakościowo ofertę sprzętów, dzięki którym użytkownicy
przyrządzą wyjątkowe potrawy. Nawet jeśli są całkowitymi
laikami w kulinarnym świecie.

www.infoprodukt.pl
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pod kątem dostępności programów automatycznych. Intuicyjne menu w połączeniu
z dopasowanymi do użytkownika opcjami
wyboru sprawiają, że obsługa sprzętu, ale
też wybór najważniejszych parametrów okazują się banalnie proste. Dodatkowo marka jest synonimem trwałości sprzętu AGD.
Najlepsze materiały, wysoki poziom usług
serwisowych, no i niezawodność – to tylko
krótka charakterystyka oferowanych przez
nią urządzeń. I taka też jest nowa linia, której punktem charakterystycznym są wykończenia: zarówno u góry, jak i u dołu zastosowano listwy dekoracyjne z dowolnie wybranego materiału.

utaj górę biorą technika, szeroki
zakres programów gotowania, jakość oferowanych urządzeń, no i zaawansowany panel kontrolny, który
z pewnością ułatwi codzienne wędrówki w nieznane. Jednak obok nich na uwagę zasługuje wyjątkowa wiedza Electroluxa w dziedzinie wykorzystywania pary wodnej. Producent jako jeden z nielicznych
może pochwalić się największą ofertą piekarników
parowych i z funkcją pary na rynku!

Technika prosto z Turcji

i

Oferta urządzeń do zabudowy marki Electrolux jest
na tyle bogata, że z pewnością konsumenci znajdą dla siebie sprzęt dostosowany do ich potrzeb
funkcjonalnych, ale też przeznaczonej na zakup
kwoty. W głównej mierze oferta skrojona jest na
potrzeby osób, które chcą stworzyć wyszukane
potrawy, rodem z najlepszych restauracji świata.
Możliwe jest to dzięki wyjątkowej jakości systemom grzewczym, ale także wspomnianym urzą-

Wśród dostępnych urządzeń z serii są piekarniki, piekarniki z funkcją pary, kuchenki
mikrofalowe, ekspresy ciśnieniowe oraz telewizor. Uzupełnieniem są okapy i płyty indukcyjne.
Jak zauważa główny projektant firmy –
Klaus Keichel, który przez ponad cztery dekady odpowiadał za wzornictwo
urządzeń Küppersbuscha, kierował on
się stylem ponadczasowym. Keichel
miał trzeźwy, czytelny język projektowania, nie wpływała na niego żadna
moda w danej chwili. Być może właśnie
dlatego zdobył dla firmy ponad 60 nagród wzorniczych! Czas na młodą krew.
Miejsce Klausa Keichela zajmuje jego
syn, Marcus Keichel.

dzeniom parowym, które znajdziemy w tej serii.
Obecnie producent ma w ofercie aż 4 wersje piekarników wykorzystujących parę: CombiSteam Pro
SousVide z czujnikiem wilgotności, CombiSteam
Deluxe 3 w 1, CombiSteam 2 w 1, a także PlusSteam – wszystkie wyróżniające się na rynku jakością i solidnością wykonania. Poszczególne linie różnią się od siebie nie tylko konstrukcją i funkcjami grzewczymi, ale, co ważniejsze, sposobem
wytwarzania i wykorzystania pary.
Oprócz nich w składzie linii Inspiration znajdziemy m.in. płyty indukcyjne i gazowe, chłodnictwo,
ekspresy do kawy, a także kuchenki mikrofalowe
i szuflady grzewcze. Mówiąc o piekarnikach parowych, nie można nie wspomnieć o szufladzie do
pakowania próżniowego sous-vide producenta.

Seria kompaktowa z niszą
rynkową
Ową niszę stanowią urządzenia z pewnością niespotykane często na rynku i w kuchniach konsumentów. Oprócz piekarników tradycyjnych, parowych, kuchenek mikrofalowych, ekspresów automatycznych w serii kompaktowej znajdziemy telewizory kuchenne i urządzenie do szokowego zamrażania
żywności, znanego z gastronomii
czy najlepszych restauracji świata.
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Linie wzornicze

Linie wzornicze

Segment cenowy premium

Segment cenowy premium

Marka
Linia wzornicza

Wybrane produkty

Strona www

Marka

AMICA

BOSCH

CANDY

IN

Serie 8

simply-Fi

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
IN FK339.6GBDFZAA; okap wyspowy
IN900BIC; okap przyścienny IN900BSC;
płyta indukcyjna IN7543ICSTK;
płyta gazowa PG6611SRB IN; piekarnik
do zabudowy EB422VB IN; piekarnik do
zabudowy parowy EB944BA+ IN Steam.

Piekarnik do zabudowy HBG655NB1; okap
przyścienny DWK98PP60; chłodziarkozamrażarka wolnostojąca side by side
KAN92LB35; płyta indukcyjna PXY875KE1E;
płyta gazowa PRP6A6N70; kuchenka
mikrofalowa do zabudowy BFR634GB1;
parowar do zabudowy kompaktowy
CDG634BB1.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca CF
18S WIFI; piekarnik do zabudowy FXE825X
WIF; okap przyścienny CMB97SLX WIFI;
płyta indukcyjna CFID 36 WIFI; płyta gazowa
GCW751ST; zmywarka do zabudowy
CDI 6015 WIFI; pralka wolnostojąca
GVF1510LWHC3/1-S.

www.amica.pl

www.bosch-home.pl

www.candy.pl

Linia wzornicza

Wybrane produkty

Strona www

Linie wzornicze

Linie wzornicze

Segment cenowy premium

Segment cenowy premium

Marka
Linia wzornicza

Wybrane produkty

Strona www

GAGGENAU

GORENJE+

GORENJE

Seria 400

Gorenje+

Gorenje by Starck

Okap wyspowy AI 442 160; okap sufitowy
AC 402 181; płyta indukcyjna VI 492
111; płyta gazowa VG 491; piekarnik do
zabudowy parowy poszerzony BS 484 111;
piekarnik do zabudowy podwójny BX 480
111; ekspres do zabudowy CM 470 111;
chłodziarko-zamrażarka do zabudowy RY
492 301.

Piekarnik do zabudowy parowy GS778B;
okap przyścienny GHV92B; płyta indukcyjna
GIT95XC; ekspres do zabudowy GCC800B;
piekarnik do zabudowy kompaktowy
GCS773B; zmywarka do zabudowy
GDV674X; chłodziarka do zabudowy
GSR27178B; chłodziarko-zamrażarka do
zabudowy GDC67178FN.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
NRK612ST; piekarnik do zabudowy
BOP747ST; okap przyścienny WHI941ST;
płyta indukcyjna IS756ST; płyta gazowa
GCW751ST; kuchenka mikrofalowa do
zabudowy BM251ST; piekarnik do zabudowy
kompaktowy z mikrofalą BCM547ST.

www.gaggenau.com/pl/

www.gorenjeplus.com/pl/

www.gorenje.pl

Linia wzornicza

Wybrane produkty

Strona www

Linia wzornicza

Wybrane produkty

Strona www

LINIE

FRANKE

FRANKE

FULGOR MILANO

Frames by Franke

Crystal

Creative

Okap nablatowy FS DW 866 XS CH; okap
wyspowy FS TS 906 W XS CH; piekarnik do
zabudowy FS 913 P CH DCT TFT; piekarnik
do zabudowy kompaktowy parowy FSO 45
FS C TFT CH XS; płyta indukcyjna FHFS 865
1I 2FLEX ST CH; płyta gazowa FHFS 785 4G
TC CH C

Piekarnik do zabudowy DCT CR 982 M
BK M DCT TFT; kuchenka mikrofalowa
do zabudowy FMW 250 CR G BM;
okap przyścienny FCR 925 I TC BK XS;
chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca FCB
4001 NF S BK A+; płyta indukcyjna FH 774
2I 1 FLEXI T PWL; płyta gazowa FHCR 1204
3G TC HE XS C.

Ekspres do zabudowy FCM 4509 TC
WH; płyta indukcyjna FSH 905 ID TS
WH; płyta gazowa FCH 1124 G 2DWK
WH; piekarnik do zabudowy FCPO 6213
P TM WH; parownica do zabudowy
z funkcją piekarnika FCSO 4511 TM WH;
kuchenka mikrofalowa do zabudowy
z funkcją piekarnika FCMO 4511 TM WH.

www.franke.com/pl/

www.franke.com/pl/

www.fulgor-milano.com/pl/

MIELE

MIELE

SAMSUNG

PureLine

ContourLine

Chef Collection

Piekarnik do zabudowy H 6860 BP; okap
przyścienny DA 6690 W Puristic Edition
6000; okap wyspowy DA 6700 D Aura
Edition 6000; kuchenka mikrofalowa do
zabudowy M 6262 TC; ekspres do zabudowy
CVA 6805; urządzenie do gotowania na
parze do zabudowy DG 6800; piekarnik do
zabudowy kompaktowy H 6800 BP.

Okap wyspowy DA 6700 D Aura Edition
6000; okap przyścienny DA 6796 W Shape;
okap nablatowy DA 6890; ekspres do
zabudowy CVA 6405; piekarnik do
zabudowy H 6360 BP; urządzenie do
gotowania na parze do zabudowy DG 6100;
kuchenka mikrofalowa do zabudowy
M 6160 TC.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
RB36J8799S4; okap przyścienny
NK86NOV9MSR; płyta indukcyjna
NZ84J9770EK; piekarnik do zabudowy
NV73J9770RS; piekarnik do zabudowy
kompaktowy NQ50J9530BS.

www.miele.pl

www.miele.pl

www.samsung.com/pl/

Segment cenowy wysoki

Segment cenowy premium

Marka

Marka

MODELE ZALECANE

Linie wzornicze

Linie wzornicze
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SAMSUNG

SIEMENS

TEKA

Marka

AMICA

AMICA

BEKO

Czarne szkło

iQ700

Ebon

Linia wzornicza

Retro

Integra

Linia grafitowa

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
RB37K63632C; szuflada do podgrzewania
NL20F7100WB; płyta gazowa
NA64H3010AK; piekarnik do zabudowy
NV70H5787CB; piekarnik do zabudowy
kompaktowy z funkcją pary NQ50H5537KB.

Piekarnik do zabudowy
z funkcją pary i mikrofalą HN678G4W1;
piekarnik do zabudowy kompaktowy
parowy HN678G4W1; płyta indukcyjna
EX652FEC1E; kuchenka mikrofalowa
do zabudowy BF634RGW1; zmywarka
do zabudowy SN578S36TE; pralka
wolnostojąca WM12W790PL.

Okap przyścienny DH 985 T; piekarnik
do zabudowy HS 735; kuchenka
mikrofalowa do zabudowy MWS 22 EGR;
kuchenka mikrofalowa do zabudowy
z funkcją piekarnika MCS 32 BIH.

Kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna
515GE2.33ZpMsDpA(Ci); piekarnik
do zabudowy EBR 7331 W AA; okap
przyścienny OKC613RW.

Kuchnia wolnostojąca ceramiczna
614CE3.434TsKDpHaQ(XxL); piekarnik
do zabudowy EB8854A+ Integra Soft;
kuchenka mikrofalowa do zabudowy
AMM25BI; okap przyścienny OKS956S;
okap wyspowy OWS952T; chłodziarkozamrażarka wolnostojąca FK328.3XAA.

Okap przyścienny HCA92741B; piekarnik
do zabudowy BIR35402XMS; piekarnik do
zabudowy kompaktowy BCM15400XG;
kuchenka mikrofalowa do zabudowy
MCB25433X; płyta gazowa HISW 64222 S;
szuflada do podgrzewania DRW 11401 FB.

www.samsung.com/pl/

www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

www.teka.com.pl

www.amica.pl

www.amica.pl

www.beko.pl
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Wybrane produkty

Strona www

www.infoprodukt.pl
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Linie wzornicze

Serie kompaktowe

Segment cenowy wysoki

Segment cenowy premium

Marka
Linia wzornicza

Wybrane produkty

Strona www

CANDY

CONCEPT

CONCEPT

Elite

Sinfonia

White

Piekarnik do zabudowy FCEK826XL;
płyta gazowa CFX 75; kuchenka
mikrofalowa do zabudowy MEC44TX.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca side
by side LA8580WH; chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca LKR-7360WH; okap
przyścienny OPK-5760WH; płyta indukcyjna
IDV-2760WH; płyta gazowa PDV-7160WH;
piekarnik do zabudowy ETV-7560WH;
kuchenka mikrofalowa do zabudowy
MTV-6925WH.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca side
by side LA8580WH; chłodziarko-zamrażarka
wolnostojąca LKR-7360WH; okap
przyścienny OPK-5760WH; płyta indukcyjna
IDV-2760WH; płyta gazowa PDV-7160WH;
piekarnik do zabudowy ETV-7560WH;
kuchenka mikrofalowa do zabudowy
MTV-6925WH.

www.candy.pl

www.my-concept.pl

www.my-concept.pl

FRANKE

GAGGENAU

Linia wzornicza

Serie 8

Frames by Franke

Seria 400

Piekarnik z funkcją mikrofali CMG6764S1;
parowar CDG634BS1; ekspres ciśnieniowy
CTL636ES1; kuchenka mikrofalowa
BFR634GB1.

Szuflada do podgrzewania FS DRW 14 BK;
piekarnik z funkcją mikrofali
FMW 45 FS C TFT BK XS; piekarnik parowy
FSO 45 FS C TFT BK XS; piekarnik tradycyjny
FMO 45 FS P TFT CH XS.

Piekarnik parowy poszerzony BS 485 111;
piekarnik z funkcją mikrofali BM 451 110;
piekarnik tradycyjny BS 470 101;
szuflada do podgrzewania WS 482 110;
ekspres ciśnieniowy CM 470 111.

www.bosch-home.pl

www.franke.com/pl/

www.gaggenau.com/pl/

Wybrane produkty

Strona www

Segment cenowy wysoki

Segment cenowy premium

Wybrane produkty

Strona www

ELECTROLUX

FREGGIA

FREGGIA

Marka

GORENJE+

MIELE

SIEMENS

Rococo

Classico

Moderno

Linia wzornicza

Gorenje+

ArtLine

iQ700

Okap przyścienny EFC60441OR;
płyta indukcyjna EHH6340IOB;
płyta gazowa EGH6343ROR; piekarnik do
zabudowy EOA5220AOR; piekarnik do
zabudowy parowy EOB6220AOR.

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca
LBRF21785B; piekarnik do zabudowy
elektryczny OERD65AN; piekarnik do
zabudowy gazowy OMRB66AN; okap
przyścienny CHT16AN; płyta gazowa
HR750VGTAN; płyta gazowo-elektryczna
HR631VGTAN.

Piekarnik do zabudowy OEME69W; okap
przyścienny CHT16W; okap szufladowy
CHS46GTW; płyta gazowa HC640VGTW;
kuchnia wolnostojąca elektryczna
ceramiczna PM66CEE04W; kuchnia
wolnostojąca gazowo-elektryczna
PM66GEE40W; chłodziarko-zamrażarka do
zabudowy LBBF1660.

Piekarnik parowy GCS773X; kuchenka
mikrofalowa z funkcją piekarnika GCM712X;
szuflada do podgrzewania WD1410B;
ekspres ciśnieniowy GCC800X.

Szuflada do podgrzewania ESW 6229X;
szuflada do pakowania próżniowego EVS
6214; piekarnik z funkcją mikrofali H 6800
BMX; urządzenie do gotowania na parze
z funkcją piekarnika DGC 6800X; ekspres
ciśnieniowy CVA 6805.

Piekarnik parowy CS658GRS1; piekarnik
z funkcją mikrofali CM678G4S1; parowar
CD634GBS1; ekspres ciśnieniowy
CT636LES6; kuchenka mikrofalowa
BE634RGS1; piekarnik tradycyjny
CB635GBS1.

www.electrolux.pl

www.freggia.pl

www.freggia.pl

www.gorenjeplus.com/pl/

www.miele.pl

www.siemens-home.bsh-group.com/pl/

Marka

AMICA

CONCEPT

ELECTROLUX

Linia wzornicza

Integra

Sinfonia

Linia grafitowa

Kuchenka mikrofalowa AMM25BI;
piekarnik tradycyjny IN AMMB44E1GCW.

Szuflada do podgrzewania OZ-4022;
piekarnik z funkcją mikrofali KTV-4444;
kuchenka mikrofalowa MTV-3125.

Piekarnik parowy EVY0841BAX; kuchenka
mikrofalowa z funkcją piekarnika
EVY6800AAX; piekarnik tradycyjny
EVK5840AAX; telewizor ETV4500AX;
ekspres ciśnieniowy EBC54524AX.

www.amica.pl

www.my-concept.pl

www.electrolux.pl

Wybrane produkty
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Linie wzornicze

Serie kompaktowe

Segment cenowy wysoki

Segment cenowy wysoki

Marka

GORENJE

GORENJE

TEKA

Linia wzornicza

Simplicity

Classico

Country Style

Pralka wolnostojąca WA74SY2B; suszarka
wolnostojąca D76SY2B; chłodziarkozamrażarka wolnostojąca NRK62JSY2B;
piekarnik do zabudowy BO75SY2B;
płyta indukcyjna IT612SY2B; płyta gazowa
MEGKTG7SY2B; kuchenka mikrofalowa do
zabudowy BM6240SY2B;
okap przyscienny DTA6SY2B.

Piekarnik do zabudowy BO73CLI;
płyta indukcyjna IC634CLI; płyta gazowa
GW65CLI; okap przyscienny DK63CLI;
kuchnia wolnostojąca gazowo-elektryczna
K67CLI.

Okap przyścienny DOS 90; płyta gazowa
EH 60 4G AI AL TR; piekarnik do zabudowy
HR 750; kuchenka mikrofalowa do
zabudowy MWR 32 BI.

www.gorenje.pl

www.gorenje.pl

www.teka.com.pl

Wybrane produkty
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LINIE

BOSCH

Serie kompaktowe

Linia wzornicza

MODELE ZALECANE

Marka

Linie wzornicze

Marka
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www.infoprodukt.pl
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