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Cenisz komfort i wygodċ īycia?
Poszukujesz praktycznych oraz wygodnych
rozwiĆzaĕ w swoim domu? Estetyka wykonania, design i rozsĆdna cena sĆ dla Ciebie
waīnym kryterium wyboru? Z myğlĆ wâağnie o takich uīytkownikach sprzċtu domowego firma Gorenje stworzyâa wyjĆtkowĆ
kolekcjċ Simplicity, zaprojektowanĆ zgodnie z najnowszymi trendami. W jej skâad
wchodzĆ podstawowe urzĆdzenia, z których korzystamy na co dzieĕ: châodziarkozamraīarki, piekarniki, pâyty grzejne (indukcyjne, ceramiczne i gazowe), okapy, pralki
oraz fronty ozdobne. Sprzċt domowy z kolekcji Simplicity âĆczy w sobie prostotċ obsâugi, ciekawy i nowoczesny design oraz
przystċpnĆ cenċ. SĆ to urzĆdzenia ekologiczne, dbajĆce o ğrodowisko naturalne.
Najnowszy sprzċt Gorenje, wykonany z wysokiej jakoğci materiaâów, charakteryzuje
siċ ergonomicznymi ksztaâtami i gâadkimi liniami. Dziċki interesujĆcemu i nowoczesnemu designowi seria Simplicity stanowi
ozdobċ kaīdego wnċtrza. IstotnĆ zaletĆ
najnowszych urzĆdzeĕ Gorenje jest ich wysoka ekonomicznoğý. Pod wzglċdem efektywnoğci energetycznej speâniajĆ one wymagania klasy A, A+, a nawet A++. áatwa
obsâuga sprzċtu jest podstawĆ do osiĆgniċcia oczekiwanych rezultatów: ğwieīej īywnoğci, smakowitych potraw, bâyszczĆcych
naczyĕ i pachnĆcych ubraĕ. UrzĆdzenia
Simplicity sterowane sĆ za pomocĆ specjalnego pokrċtâa, które jest umieszczone poğrodku panelu sterowania. Na pokrċtle
znajdujĆ siċ charakterystyczne symbole
uâatwiajĆce nam wykonywanie codziennych
czynnoğci tj. pieczenia czy teī prania.
Najnowsza kolekcja marki Gorenje wystċpuje w dwóch modnych liniach kolorystycznych, stosowanych przy aranīacji nowoczesnej kuchni: Simplicity Night w kolorze
gâċbokiej i zawsze modnej czerni oraz
Simplicity Light – w delikatnej, ğnieīnej bieli.
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Châodzenie w dwóch odsâonach
W skâad serii Simplicity wchodzĆ dwa rodzaje lodówek z zamraīarkĆ u doâu: NRK
68 SYB, NRK 68 SYW oraz RK 68 SYB, RK
68 SYW. Châodziarko-zamraīarki posiadajĆ
funkcjonalne rozwiĆzania, które dbajĆ o to,
by produkty spoīywcze byây zawsze ğwieīe
i smaczne. Specjalna szuflada Cool’n’Fresh
pozwala jak najdâuīej utrzymaý ğwieīoğý
âatwo psujĆcej siċ īywnoğci. Lodówki wyposaīone sĆ takīe w kilka przydatnych póâek i pojemników, które pozwolĆ nam na
wygodne rozmieszczenie produktów. Nowe
châodziarko-zamraīarki marki Gorenje pokryte sĆ specjalnĆ powâokĆ antybakteryjnĆ
zawierajĆcĆ nieorganiczny zwiĆzek srebra.
Zastosowana warstwa ochronna zapobiega
rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów
nawet, gdy zbyt dâugo przechowywany produkt ulegnie zepsuciu. Ponadto model NRK
68 SYB i NRK 68 SYW wyposaīony jest
w technologiċ NO FROST.

Pieczenie doskonaâe
Przygotowywanie potraw jeszcze nigdy nie
byâo tak proste jak z piekarnikami BO 75
SYB i BO 75 SYW oraz BO 71 SYB i BO 71
SYW z kolekcji Simplicity Gorenje. áatwoğý
obsâugi zapewnia centralnie spozycjonowane pokrċtâo, za pomocĆ którego w szybki
sposób ustawimy odpowiedni program pieczenia oraz rodzaj grzaâki. Na frontowej powierzchni pokrċtâa znajdujĆ siċ âatwe do zapamiċtania, czytelne symbole potraw, natomiast z boku pokrċtâa umieszczone sĆ symbole elementów grzejnych. Piekarniki z linii
Simplicity sprawdzajĆ siċ idealnie podczas
przygotowywania wiċkszych uroczystoğci,
oferujĆc jednĆ z najwiċkszych na rynku
60-litrowĆ powierzchniċ roboczĆ. Unikalny
ksztaât wnċtrza urzĆdzeĕ – o nazwie
HomeMADE – zapewnia wyjĆtkowe efekty
pieczenia podczas przyrzĆdzania pysznych
ciasteczek lub chrupiĆcego kurczaka.
Wnċtrze piekarnika, zaprojektowane wedâug wzoru tradycyjnego pieca chlebowego, posiada zaokrĆglone boczne ğcianki
i linie krawċdzi na tylnej ğcianie piekarnika
w ksztaâcie âuku. Odpowiedni opâyw ciepâa
gwarantuje znakomite efekty pieczenia,
dziċki czemu potrawy bċdĆ soczyste i kruche.
JednĆ z przydatnych funkcji zastosowanych w modelach BO 75 SYB i BO 75 SYW
jest technologia FastPreheat, która sprawia,
īe piekarnik rozgrzejemy do 200°C w niecaâe szeğý minut. Dodatkowo modele te
wyposaīone sĆ w prowadnice teleskopowe, uâatwiajĆce âatwe wkâadanie i wyjmowanie blach, ograniczajĆc ryzyko oparzenia.
UniknĆý oparzeĕ pozwolĆ nam takīe po-
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Przyjemnoğý gotowania
Podczas przyrzĆdzania ulubionych potraw
powinniğmy zadbaý o przyjaznĆ atmosferċ,
a tym samym o czyste powietrze. Ğwieīoğý
we wnċtrzu zapewniĆ nowoczesne okapy
z linii Simplicity. Firma Gorenje w nowej kolekcji proponuje modele o dwóch szerokoğciach: wiċkszy – 90 cm i mniejszy – 60 cm,
oba w kolorze czarnym i biaâym. Okapy posiadajĆ 3 stopnie mocy wentylatora, co nie
tylko zapobiega rozprzestrzenianiu siċ intensywnych zapachów w naszym domu, ale
równieī przeciwdziaâa osadzaniu siċ na meblach uciĆīliwego osadu i tâuszczu z przyrzĆdzanych podczas gotowania posiâków.
UrzĆdzenia wyposaīone sĆ takīe w halogenowe lampki, które zapewniajĆ optymalne
oğwietlenie pâyty grzewczej. Poza tym, īe sĆ
one dodatkowym ĩródâem ğwiatâa, to gwarantujĆ lepsze i oszczċdniejsze oğwietlenie
niī tradycyjne īarówki.

Pranie pod
kontrolĆ
Juī teraz moīemy mieý pachnĆce i ğwieīe ubrania bez wiċkszego wysiâku.
Najnowsze pralki
z kolekcji
Simplicity marki
Gorenje sprawiĆ,
īe pranie stanie
siċ prostsze i przyjemniejsze niī dotychczas. Za pomocĆ specjalnego pokrċtâa, na
którym znajdujĆ siċ czytelnie rozmieszczone
symbole, z âatwoğciĆ wybierzemy odpowiedni program prania. Nowoczesna technologia wykorzystana przy produkcji pralek
firmy Gorenje zapewnia znakomite rezultaty
prania takīe w krótkim czasie i niskich temperaturach. W kolekcji Simplicity znajdujĆ
siċ pralki z 6-kilogramowym wsadem, stworzone z myğlĆ o duīej rodzinie: WA 614
SYB, WA 614 SYW – o wirówce 1400 obr/
min oraz WA 612 SYB, WA 612 SYW – o wirówce 1200 obr/min. MniejszĆ,
5-kilogramowĆ pojemnoğý, majĆ modele
slim: WA 512 SYB, WA 512 SYW, które sĆ
idealnym rozwiĆzaniem dla singli.
áadowanie i opróīnianie bċbna uâatwiajĆ
33-centymetrowe drzwi oraz duīy kĆt ich
otwarcia (180°).
Szklana dekoracja
Uzupeânieniem linii Simplicity sĆ
eleganckie, szklane panele ozdobne, za którymi
moīemy dyskretnie
ukryý zmywarkċ.
Fronty zamontowane
wraz z pozostaâymi
urzĆdzeniami z najnowszej kolekcji
Gorenje ujednolicĆ wnċtrze, wprowadzajĆc do kuchni powiew
nowoczesnoğci.
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dwójnie przeszklone drzwiczki oraz system
dynamicznego châodzenia (DynamiCooling
System) zastosowany we wszystkich piekarnikach z serii Simplicity.
Nowe modele Gorenje charakteryzujĆ siċ
funkcjonalnym designem. Szklane drzwiczki
pozwalajĆ na peâny wglĆd do wnċtrza, natomiast gâadka szklana powierzchnia na wewnċtrznej czċğci uâatwia czyszczenie piekarników. Elegancki i nowoczesny wyglĆd urzĆdzeĕ podkreğla ergonomiczny uchwyt z polerowanego aluminium, który jednoczeğnie
zapewnia bezpieczne i wygodne otwieranie.
Pâyty nie do zdarcia
W nowej kolekcji Simplicity znajdujĆ siċ pâyty: indukcyjne IT 6 SYB i IT 6 SYW oraz ceramiczne ECT 6 SYB i ECT 6 SYW.
Wszystkie modele sterowane sĆ za pomocĆ
sensorowego panelu, dziċki czemu pâyty
uzyskujĆ idealnie pâaskĆ formċ, której nie
zakâócajĆ īadne dodatkowe elementy, takie
jak przyciski czy pokrċtâa. Funkcje zastosowane w najnowszych modelach sprawiajĆ,
īe gotowanie staje siċ âatwe, przyjemne
i bezpieczne. Wykipieniu gotowanej potrawy
zapobiega technologia BoilControl.
Funkcjonalny timer umoīliwia ustawienie
czasu gotowania, po zakoĕczeniu którego
pâyta grzewcza automatycznie wyâĆczy siċ,
o czym poinformuje nas sygnaâ dĩwiċkowy.
Dziċki temu unikniemy czyszczenia ciċīko
zabrudzonej pâyty oraz naczyĕ i nie musimy
martwiý siċ o bezpieczeĕstwo najmâodszych
domowników. Blokada sterowania zapobiega bowiem niekontrolowanemu uīyciu urzĆdzenia przez dzieci.

Dodaj gazu
Gustownym poâĆczeniem szklanego blatu
z īeliwnym rusztem sĆ pâyty gazowe
G 6 SYB i G 6 SYW. Modele majĆ cztery
palniki gazowe sterowane za pomocĆ ergonomicznych pokrċteâ. Do gotowania na co
dzieĕ posâuīĆ nam dwa lewe 7,5-centymetrowe palniki. Przy podgrzewaniu maâej
porcji jedzenia sprawdzi siċ przedni palnik
o ğrednicy 5,1 cm usytuowany po prawej
stronie. Tuī za nim znajduje siċ duīy, ponad
13-centymetrowy palnik, na którym przyrzĆdzimy wiċkszĆ iloğý posiâku.
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