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Simplicity – wi cej 
z ycia!
Cenisz komfort i wygod ycia?

Poszukujesz praktycznych oraz wygodnych 

rozwi za  w swoim domu? Estetyka wyko-

nania, design i rozs dna cena s  dla Ciebie 

wa nym kryterium wyboru? Z my l  w a-

nie o takich u ytkownikach sprz tu domo-

wego firma Gorenje stworzy a wyj tkow

kolekcj  Simplicity, zaprojektowan  zgod-

nie z najnowszymi trendami. W jej sk ad

wchodz  podstawowe urz dzenia,  z któ-

rych korzystamy na co dzie : ch odziarko-

zamra arki, piekarniki, p yty grzejne (induk-

cyjne, ceramiczne i gazowe), okapy, pralki 

oraz fronty ozdobne. Sprz t domowy z ko-

lekcji Simplicity czy w sobie prostot  ob-

s ugi, ciekawy  i nowoczesny design oraz 

przyst pn  cen . S  to urz dzenia ekolo-

giczne, dbaj ce  o rodowisko naturalne. 

Najnowszy sprz t Gorenje, wykonany z wy-

sokiej jako ci materia ów, charakteryzuje 

si  ergonomicznymi kszta tami i g adkimi li-

niami. Dzi ki interesuj cemu i nowoczesne-

mu designowi seria Simplicity stanowi 

ozdob  ka dego wn trza. Istotn  zalet

najnowszych urz dze  Gorenje jest ich wy-

soka ekonomiczno .  Pod wzgl dem efek-

tywno ci energetycznej spe niaj  one wy-

magania klasy A, A+, a nawet A++. atwa

obs uga sprz tu jest podstaw  do osi gni -

cia oczekiwanych rezultatów: wie ej yw-

no ci, smakowitych potraw, b yszcz cych

naczy  i pachn cych ubra . Urz dzenia

Simplicity sterowane s  za pomoc  specjal-

nego pokr t a, które jest umieszczone po-

rodku panelu sterowania. Na pokr tle

znajduj  si  charakterystyczne symbole 

u atwiaj ce nam wykonywanie codziennych 

czynno ci tj. pieczenia czy te  prania. 

Najnowsza kolekcja marki Gorenje wyst -

puje w dwóch modnych liniach kolorystycz-

nych, stosowanych przy aran acji nowo-

czesnej kuchni: Simplicity Night w kolorze 

g bokiej i zawsze modnej czerni oraz 

Simplicity Light – w delikatnej, nie nej bieli.

Ch odzenie w dwóch ods onach

W sk ad serii Simplicity wchodz  dwa ro-

dzaje lodówek z zamra ark  u do u: NRK 

68 SYB, NRK 68 SYW oraz RK 68 SYB, RK 

68 SYW. Ch odziarko-zamra arki posiadaj

funkcjonalne rozwi zania, które dbaj  o to, 

by produkty spo ywcze by y zawsze wie e

i smaczne. Specjalna szuflada Cool’n’Fresh 

pozwala jak najd u ej utrzyma wie o

atwo psuj cej si ywno ci. Lodówki wy-

posa one s  tak e w kilka przydatnych pó-

ek i pojemników, które pozwol  nam na 

wygodne rozmieszczenie produktów. Nowe 

ch odziarko-zamra arki marki Gorenje po-

kryte s  specjaln  pow ok  antybakteryjn

zawieraj c  nieorganiczny zwi zek srebra. 

Zastosowana warstwa ochronna zapobiega 

rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów 

nawet, gdy zbyt d ugo przechowywany pro-

dukt ulegnie zepsuciu. Ponadto model NRK 

68 SYB i NRK 68 SYW wyposa ony jest 

w technologi  NO FROST.  

Pieczenie doskona e

Przygotowywanie potraw jeszcze nigdy nie 

by o tak proste jak z piekarnikami BO 75 

SYB i BO 75 SYW oraz BO 71 SYB i BO 71 

SYW z kolekcji Simplicity Gorenje. atwo

obs ugi zapewnia centralnie spozycjonowa-

ne pokr t o, za pomoc  którego w szybki 

sposób ustawimy odpowiedni program pie-

czenia oraz rodzaj grza ki. Na frontowej po-

wierzchni pokr t a znajduj  si atwe do za-

pami tania, czytelne symbole potraw, nato-

miast z boku pokr t a umieszczone s  sym-

bole elementów grzejnych. Piekarniki z linii 

Simplicity sprawdzaj  si  idealnie podczas 

przygotowywania wi kszych uroczysto ci,

oferuj c jedn  z najwi kszych na rynku 

60-litrow  powierzchni  robocz . Unikalny 

kszta t wn trza urz dze  – o nazwie 

HomeMADE – zapewnia wyj tkowe efekty 

pieczenia podczas przyrz dzania pysznych 

ciasteczek lub chrupi cego kurczaka. 

Wn trze piekarnika, zaprojektowane we-

d ug wzoru tradycyjnego pieca chlebowe-

go, posiada zaokr glone boczne cianki

i linie kraw dzi na tylnej cianie piekarnika 

w kszta cie uku. Odpowiedni op yw ciep a

gwarantuje znakomite efekty pieczenia, 

dzi ki czemu potrawy b d  soczyste i kru-

che.

Jedn  z przydatnych funkcji zastosowa-

nych w modelach BO 75 SYB i BO 75 SYW 

jest technologia FastPreheat, która sprawia, 

e piekarnik rozgrzejemy do 200°C w nie-

ca e sze  minut. Dodatkowo modele te 

wyposa one s  w prowadnice teleskopo-

we, u atwiaj ce atwe wk adanie i wyjmowa-

nie blach, ograniczaj c ryzyko oparzenia. 

Unikn  oparze  pozwol  nam tak e po-
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dwójnie przeszklone drzwiczki oraz system 

dynamicznego ch odzenia (DynamiCooling 

System) zastosowany we wszystkich piekar-

nikach z serii Simplicity.

Nowe modele Gorenje charakteryzuj  si

funkcjonalnym designem. Szklane drzwiczki 

pozwalaj  na pe ny wgl d do wn trza, nato-

miast g adka szklana powierzchnia na we-

wn trznej cz ci u atwia czyszczenie piekar-

ników. Elegancki i nowoczesny wygl d urz -

dze  podkre la ergonomiczny uchwyt z po-

lerowanego aluminium, który jednocze nie

zapewnia bezpieczne i wygodne otwieranie.

P yty nie do zdarcia

W nowej kolekcji Simplicity znajduj  si  p y-

ty: indukcyjne IT 6 SYB i IT 6 SYW oraz ce-

ramiczne ECT  6 SYB i ECT 6 SYW. 

Wszystkie modele sterowane s  za pomoc

sensorowego panelu, dzi ki czemu p yty

uzyskuj  idealnie p ask  form , której nie 

zak ócaj adne dodatkowe elementy, takie 

jak przyciski czy pokr t a. Funkcje zastoso-

wane w najnowszych modelach sprawiaj ,

e gotowanie staje si atwe, przyjemne 

i bezpieczne. Wykipieniu gotowanej potrawy 

zapobiega technologia BoilControl. 

Funkcjonalny timer umo liwia ustawienie 

czasu gotowania, po zako czeniu którego 

p yta grzewcza automatycznie wy czy si ,

o czym poinformuje nas sygna  d wi kowy. 

Dzi ki temu unikniemy czyszczenia ci ko

zabrudzonej p yty oraz naczy  i nie musimy 

martwi  si  o bezpiecze stwo najm odszych

domowników. Blokada sterowania zapobie-

ga bowiem niekontrolowanemu u yciu urz -

dzenia przez dzieci.  

Dodaj gazu

Gustownym po czeniem szklanego blatu 

z eliwnym rusztem s  p yty gazowe 

G 6 SYB i G 6 SYW. Modele maj  cztery 

palniki gazowe sterowane za pomoc  ergo-

nomicznych pokr te . Do gotowania na co 

dzie  pos u  nam dwa lewe 7,5-centy-

metrowe palniki. Przy podgrzewaniu ma ej

porcji jedzenia sprawdzi si  przedni palnik 

o rednicy 5,1 cm usytuowany po prawej 

stronie. Tu  za nim znajduje si  du y, ponad 

13-centymetrowy palnik, na którym przyrz -

dzimy wi ksz  ilo  posi ku.

Przyjemno  gotowania

Podczas przyrz dzania ulubionych potraw 

powinni my zadba  o przyjazn  atmosfer ,

a tym samym o czyste powietrze. wie o

we wn trzu zapewni  nowoczesne okapy 

z linii Simplicity. Firma Gorenje w nowej ko-

lekcji proponuje modele o dwóch szeroko-

ciach: wi kszy – 90 cm i mniejszy – 60 cm, 

oba w kolorze czarnym i bia ym. Okapy po-

siadaj  3 stopnie mocy wentylatora, co nie 

tylko zapobiega rozprzestrzenianiu si  in-

tensywnych zapachów w naszym domu, ale 

równie  przeciwdzia a osadzaniu si  na me-

blach uci liwego osadu i t uszczu z przy-

rz dzanych podczas gotowania posi ków. 

Urz dzenia wyposa one s  tak e w haloge-

nowe lampki, które zapewniaj  optymalne 

o wietlenie p yty grzewczej. Poza tym, e s

one dodatkowym ród em wiat a, to gwa-

rantuj  lepsze i oszcz dniejsze o wietlenie

ni  tradycyjne arówki.

Pranie pod

kontrol

Ju  teraz mo e-

my mie  pachn -

ce i wie e ubra-

nia bez wi ksze-

go wysi ku.

Najnowsze pralki 

z kolekcji 

Simplicity marki 

Gorenje sprawi ,

e pranie stanie 

si  prostsze i przyjemniejsze ni  dotych-

czas. Za pomoc  specjalnego pokr t a, na 

którym znajduj  si  czytelnie rozmieszczone 

symbole, z atwo ci  wybierzemy odpo-

wiedni program prania. Nowoczesna tech-

nologia wykorzystana przy produkcji pralek 

firmy Gorenje zapewnia znakomite rezultaty 

prania tak e w krótkim czasie i niskich tem-

peraturach. W kolekcji Simplicity znajduj

si  pralki z 6-kilogramowym wsadem, stwo-

rzone z my l  o du ej rodzinie: WA 614 

SYB, WA 614 SYW – o wirówce 1400 obr/

min oraz WA 612 SYB, WA 612 SYW – o wi-

rówce 1200 obr/min. Mniejsz ,

5-kilogramow  pojemno , maj  modele 

slim: WA 512 SYB, WA 512 SYW, które s

idealnym rozwi zaniem dla singli. 

adowanie i opró nianie b bna u atwiaj

33-centymetrowe drzwi oraz du y k t ich 

otwarcia (180°).

Szklana dekoracja

Uzupe nieniem linii Simplicity s

eleganckie, szklane pane-

le ozdobne, za którymi 

mo emy dyskretnie 

ukry  zmywark .

Fronty zamontowane 

wraz z pozosta ymi

urz dzeniami z naj-

nowszej kolekcji 

Gorenje ujednolic  wn -

trze, wprowadzaj c do kuchni powiew 

nowoczesno ci.

Gorenje Polska Sp. z o.o.

ul. Pozna ska 159

05-850 O arów Mazowiecki

tel. 022 738 32 01 

faks 022 738 32 15 

www.gorenje.pl

e-mail: gorenje@gorenje.pl
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