ŠTEDILNIKI

Mali gospodinjski aparati Smeg 50's Style

Strast do kuhanja si zasluži izjemen štedilnik, s harmonično mešanico praktičnosti in stila.
Navdihnjen s štedilniki, ki jih uporabljajo največji svetovni kuharji, Smeg ponuja pristne oblikovalske ikone,
kjer gredo stil in eleganca z roko v roki z visoko zmogljivostjo, prijaznostjo do uporabnika in minimalno porabo.
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Nepogrešljivo retro oblikovanje je značilno za linijo Smeg 50's Style - močna osebnost, privlačne linije in svetle barve
v kombinaciji z najnovejšo tehnologijo. Ta ikonska zbirka, ki jo je ustvarila Smegova oblikovalska ekipa, je
spremenila način, kako ljudje gledajo na gospodinjske aparate, in jih preoblikovala v resnične stilske ikone.

Simbolične ikone ki spreminjajo prostor ki ga zasedajo, majhne naprave iz linije Smeg 50's Retro Style spominjajo na preteklost.
Sposobni so oblikovati vsakodnevne prostore in nam zagotavljajo odlične rezultate v vseh fazah priprave hrane.
Zaobljeni in kompaktni izdelki, zvezdniki v kuhinji, so razviti za ljudi, ki želijo biti kuharji s stilom.

A1C-7

Od 60 cm modelov za ljudi z omejenim razpoložljivim prostorom do 150 cm modelov z dvojno pečico, se Smeg
kuhalniki zagotovo prilegajo v vsako kuhinjo. Na voljo so iz nerjavečega jekla in stekla ter v 30 različnih barvah
ali beli barvi za ljudi po bolj klasičnem videzu. Kuhalniki se razlikujejo glede na vrsto pečice in kuhališča.
Izbirate lahko med električno ali plinsko pečico z pirolitičnim čiščenjem ter antacidno podlogo, ki omogoča enostavno
odstranjevanje umazanije in maščob iz sten pečice.Smeg kuhališča, so po drugi strani obsežna in racionalno
zasnovana, tu lahko izbirate med električnim ali plinskim kuhališčom z različnimi možnostmi plamena, ki pomagajo
doseči največjo energetsko učinkovitost in visoko zmogljivost primer je 4-kW ultra-hiter gorilnik.
Vso ponudbo štedilnikov si lahko ogledate na www.smeg-aparati.si

RETRO HLADILNIKI Smeg 50's Style

Mali gospodinjski aparati Smeg so na voljo v različnih barvah in modelih.
Vso ponudbo si lahko ogledate na www.smeg-aparati.si

Razpoložljive barve

KO SI KVALITETA IN DESIGN PODATA ROKO

Ikonski hladilniki Smeg so na voljo v različnih barvah in designih.
Vso ponudbo si lahko ogledate na www.smeg-aparati.si

Nekatere od razpoložljivih barv

