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THE INSIDE STORY 
– Historia wn trza
Nowa generacja sprz tu do zabudowy 

Gorenje z wbudowanym talentem

do gotowania

Nowa generacja urz dze  do gotowania 

przenosi sztuk  kulinarn  w zupe nie nowy 

wymiar.

Pod aj c za wspó czesnym stylem y-

cia, który narzuca konieczno  oszcz -

dzania czasu oraz energii, Gorenje po-

prawi o skuteczno  energetyczn  urz -

dze , zoptymalizowa o czas nagrzewania 

i zaoferowa o piekarnik, który w ród

wszystkich dost pnych piekarników 

o standardowej szeroko ci posiada naj-

wi ksz  powierzchni  robocz . Nowo ci

jest równie ukowaty kszta t piekarnika, 

który poprawia cyrkulacj  ciep a we wn -

trzu i umo liwia bardziej równomierne 

pieczenie. To tylko niektóre z nowo ci.

Do wyboru oferowane s  dwie linie wzor-

nicze: Pure i Allure.

Linia Pure urzeka czystymi p aszczyzna-

mi i minimalistycznymi metalowymi ak-

centami. Wertykalno-horyzontalne kom-

pozycje dbaj  o harmonijne dope nienie

pozosta ych elementów kuchennych, 

ergonomicznie zaprojektowane uchwyty 

i przyciski zapewniaj  wygod , przejrzy-

sto  oraz atw  obs ug .

Linia Allure jest bardziej dynamiczna i za-

skakuje oryginalnymi, trójwymiarowymi 

wypuk o ciami. Szklany panel sterowania 

jest dla lepszej widoczno ci przyja nie

nachylony. Dynamiczn  nowoczesno

podkre laj  szklane drzwiczki wyposa o-

ne w zintegrowany uchwyt oraz grafiki 

kompozycyjne na p ytach grzejnych 

i elementach sterowania.

Od dzi  w waszym domu b dzie pach-

nia o jak z prawdziwego pieca chlebo-

wego – dzi ki DirecTouch przygotowa-

nie potrawy metod  trzech kroków 

jeszcze nigdy nie by o tak proste

Od dzisiaj pieczenie w piecu chlebowym 

nie b dzie ju  rzadko ci : innowacyjnie 

zaprojektowany nowy piekarnik Gorenje 

G O R E N J E prezentuje

Linia Allure
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HomeMADE pozwoli wam wyczarowa

efekt prawdziwego pieca chlebowego we 

w asnej kuchni. Niezwyk y kszta t wn trza

tego piekarnika, z ukowato wygi tym sufi-

tem i zaokr glonymi bocznymi ciankami,

zapewnia niezrównane efekty pieczenia. 

Dlatego potrawy s  jednocze nie soczy-

ste i kruche, chleb mi kki, o doskonale 

zapieczonej skórce, a wiele waszych ulu-

bionych potraw osi ga smak, o jakim mo-

gli cie dotychczas tylko pomarzy .

Ka dego, kto czerpie przyjemno  z goto-

wania, na pewno zachwyci innowacyjna, 

zastrze ona patentem, elegancka funkcja 

DirecTOUCH, umo liwiaj ca atw  obs u-

g  piekarnika przy pomocy ekranu doty-

kowego. Przygotowanie jedzenia metod

trzech kroków jeszcze nigdy nie by o tak 

proste! To równie  idealne rozwi zanie dla 

tych, którzy nie czuj  si  w kuchni zbyt 

pewnie, poniewa  wbudowane programy 

automatyczne same zatroszcz  si  o pra-

wid owy dobór grza ek, temperatury i cza-

su pieczenia. Uzupe nieniem doskona ej

technologii s  du e, czytelne symbole za-

pewniaj ce atw  obs ug . Zawsze jednak 

mo ecie zaprogramowa  w asne ustawie-

nia wszystkich parametrów pieczenia (ro-

dzaju grza ki, temperatury, czasu piecze-

nia, u ycia sondy do mi sa) wed ug w a-

snego uznania i do wiadczenia.

Projektanci nowej generacji urz dze

do zabudowy zadbali nie tylko o ich funk-

cjonalno , ale równie  o wygl d ze-

wn trzny. Opracowali dwie innowacyjne 

linie wzornicze, które zadowol  wszelkie 

gusty. 

Pure to linia neutralna, charakteryzuj ca

si  czystymi p aszczyznami i minimali-

stycznymi metalowymi akcentami, która 

doskonale pasuje do ka dego stylu 

kuchni.

Allure zaskakuje ywio owo ci  i dyna-

micznymi elementami, które wnosz  o y-

wienie do kuchennej codzienno ci.

Gorenje Polska Sp. z o.o.

Biuro Centralne i Salon Firmowy

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

ADRES FIRMY:

Linia Pure
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