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Gorenje Ora-Ito – kuchnia
przysz³oœci

Autorem presti¿owej linii sprzêtu AGD mar-

ki Gorenje jest m³ody francuski projektant.

Jego prowokuj¹ce pomys³y zapewni³y mu

b³yskawiczn¹ karierê w krêgu projektantów

o œwiatowej renomie. Na pocz¹tku swojej

dzia³alnoœci prezentowa³ on na swojej stro-

nie internetowej wirtualne produkty wymy-

œlone przez siebie, sygnuj¹c je podpisami

znanych marek. Osoby odwiedzaj¹ce jego

stronê zaczê³y zamawiaæ produkty, które

w rzeczywistoœci nie istnia³y. Od samego

pocz¹tku Ora-Ito charakteryzuje jego roz-

poznawalny styl, ³¹cz¹cy prostotê i kom-

pleksowoœæ. Jego projekty, choæ niezwykle

futurystyczne, s¹ jednoczeœnie nad wyraz

oryginalne.

G³ównym za³o¿eniem przy kreowaniu

kolekcji Gorenje Ora-Ito by³o stworzenie

futurystycznej kuchni przysz³oœci, odzna-

czaj¹cej siê prostymi liniami dopracowa-

nymi w ka¿dym, nawet najmniejszym

szczególe. Linia Ora-Ito jest przy tym 

odzwierciedleniem zupe³nie nowych tren-

dów. Jest to swego rodzaju design przy-

sz³oœci. Produkty Gorenje Ora-Ito ³¹cz¹

bowiem w sobie zarówno cechy natural-

ne, jak i te daleko wybiegaj¹ce w przy-

sz³oœæ – kszta³ty ukazuj¹ elegancjê, czyste

linie oraz prostotê i kompleksowoœæ for-

my. Wszystko to sprawia, ¿e Gorenje 

Ora-Ito ju¿ dziœ staje siê lini¹ przysz³oœci.

Stylem absolutnie ponadczasowym.

W sk³ad kolekcji Gorenje Ora-Ito wcho-

dz¹: oryginalne piekarniki, p³yty, okapy,

ch³odziarko-zamra¿arki oraz dekoracyjne

fronty do kuchni mikrofalowych i zmywa-

rek. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e do-

stêpne s¹ dwie wersje kolekcji Ora-Ito.

Pierwsz¹ z nich jest kombinacja czarnych

powierzchni g³ównych z czarnymi uchwy-

tami o nazwie Gorenje Ora-Ito Collection

Black (symbole z indeksem „ORA-S”) oraz

kombinacja czerni z elementami stalowy-

mi Gorenje Ora-Ito Collection Silver (sym-

bole z indeksem „ORA-E”).

Kontrast form i kolorów we wszystkich

urz¹dzeniach obu linii podkreœla ich pro-

stotê, œwie¿oœæ i elegancjê. Wyró¿niaj¹cy

siê wzór ka¿dego detalu idealnie ³¹czy

ch³odziarko-zamra¿arki z piekarnikami,

p³ytami, okapami i panelami dekoracyj-

nymi do zmywarki, tworz¹c doskona³¹

ca³oœæ. Prostota i elegancja œwietnie

komponuje siê przy tym z wysokiej jako-

œci materia³ami, z jakich wykonane s¹

produkty.
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