GORENJE

prezentuje

THE INSIDE STORY
– Historia wnÚtrza
Nowa generacja sprzċtu do zabudowy
Gorenje z wbudowanym talentem
do gotowania
Nowa generacja urzĆdzeĕ do gotowania
przenosi sztukċ kulinarnĆ w zupeânie nowy
wymiar.
PodĆīajĆc za wspóâczesnym stylem īycia, który narzuca koniecznoğý oszczċdzania czasu oraz energii, Gorenje poprawiâo skutecznoğý energetycznĆ urzĆdzeĕ, zoptymalizowaâo czas nagrzewania
i zaoferowaâo piekarnik, który wğród
wszystkich dostċpnych piekarników
o standardowej szerokoğci posiada najwiċkszĆ powierzchniċ roboczĆ. NowoğciĆ
jest równieī âukowaty ksztaât piekarnika,
który poprawia cyrkulacjċ ciepâa we wnċ-

trzu i umoīliwia bardziej równomierne
pieczenie. To tylko niektóre z nowoğci.
Do wyboru oferowane sĆ dwie linie wzornicze: Pure i Allure.
Linia Pure urzeka czystymi pâaszczyznami i minimalistycznymi metalowymi akcentami. Wertykalno-horyzontalne kompozycje dbajĆ o harmonijne dopeânienie
pozostaâych elementów kuchennych,
ergonomicznie zaprojektowane uchwyty
i przyciski zapewniajĆ wygodċ, przejrzystoğý oraz âatwĆ obsâugċ.
Linia Allure jest bardziej dynamiczna i zaskakuje oryginalnymi, trójwymiarowymi
wypukâoğciami. Szklany panel sterowania

jest dla lepszej widocznoğci przyjaĩnie
nachylony. DynamicznĆ nowoczesnoğý
podkreğlajĆ szklane drzwiczki wyposaīone w zintegrowany uchwyt oraz grafiki
kompozycyjne na pâytach grzejnych
i elementach sterowania.
Od dziğ w waszym domu bċdzie pachniaâo jak z prawdziwego pieca chlebowego – dziċki DirecTouch przygotowanie potrawy metodĆ trzech kroków
jeszcze nigdy nie byâo tak proste
Od dzisiaj pieczenie w piecu chlebowym
nie bċdzie juī rzadkoğciĆ: innowacyjnie
zaprojektowany nowy piekarnik Gorenje

Linia Allure
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pewniajĆce âatwĆ obsâugċ. Zawsze jednak
moīecie zaprogramowaý wâasne ustawienia wszystkich parametrów pieczenia (rodzaju grzaâki, temperatury, czasu pieczenia, uīycia sondy do miċsa) wedâug wâasnego uznania i doğwiadczenia.
Projektanci nowej generacji urzĆdzeĕ
do zabudowy zadbali nie tylko o ich funkcjonalnoğý, ale równieī o wyglĆd zewnċtrzny. Opracowali dwie innowacyjne
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Linia Pure

linie wzornicze, które zadowolĆ wszelkie
gusty.
Pure to linia neutralna, charakteryzujĆca
siċ czystymi pâaszczyznami i minimalistycznymi metalowymi akcentami, która
doskonale pasuje do kaīdego stylu
kuchni.
Allure zaskakuje īywioâowoğciĆ i dynamicznymi elementami, które wnoszĆ oīywienie do kuchennej codziennoğci.
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HomeMADE pozwoli wam wyczarowaý
efekt prawdziwego pieca chlebowego we
wâasnej kuchni. Niezwykây ksztaât wnċtrza
tego piekarnika, z âukowato wygiċtym sufitem i zaokrĆglonymi bocznymi ğciankami,
zapewnia niezrównane efekty pieczenia.
Dlatego potrawy sĆ jednoczeğnie soczyste i kruche, chleb miċkki, o doskonale
zapieczonej skórce, a wiele waszych ulubionych potraw osiĆga smak, o jakim mogliğcie dotychczas tylko pomarzyý.
Kaīdego, kto czerpie przyjemnoğý z gotowania, na pewno zachwyci innowacyjna,
zastrzeīona patentem, elegancka funkcja
DirecTOUCH, umoīliwiajĆca âatwĆ obsâugċ piekarnika przy pomocy ekranu dotykowego. Przygotowanie jedzenia metodĆ
trzech kroków jeszcze nigdy nie byâo tak
proste! To równieī idealne rozwiĆzanie dla
tych, którzy nie czujĆ siċ w kuchni zbyt
pewnie, poniewaī wbudowane programy
automatyczne same zatroszczĆ siċ o prawidâowy dobór grzaâek, temperatury i czasu pieczenia. Uzupeânieniem doskonaâej
technologii sĆ duīe, czytelne symbole za-
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