
FAB28 BLACKBOARD



DE KOELKAST DIE OOK JE BERICHTEN BEWAARD

Met de FAB28 Blackboard, één van de laatste aanwinsten in de FAB familie, heeft Smeg een

speels nieuw communicatieplatvorm voor in huis geïntroduceerd. Berichten als “de melk is

op” en “ik hou van jou” komen toch veel beter over als je ze schrijft op de koelkast dan dat je ze

verstuurd via WhatsApp? 

Smeg biedt de perfecte oplossing door de koelkast om te toveren in een krijtbord. De

buitenkant van de FAB28RDBB koelkast is voorzien van een speciale krijtverf waardoor de

koelkast verandert in een memobord waarop, met de meegeleverde set kleurrijke krijtjes,

eindeloos berichtjes kunnen worden uitgewisseld.

De speciale laag krijtbordverf is niet alleen leuk en handig, maar ook nog eens vrij van toxische

en schadelijke stoffen, krasbestendig, slijtvast en bestand tegen contact met voedsel, zweet of

koude vloeistoffen. Daarnaast beschermt de krijtbordverf de koelkast tegen de effecten van

zonlicht en zeelucht, waardoor op bijna iedere locatie genoten kan worden van deze speciale

koelkast.

De Smeg FAB28 Blackboard Koelkast is niet alleen bijzonder mooi, maar met energieklasse

A++ ook zeer energiezuinig. De koelkast heeft een koelgedeelte van 222 liter en een

geïntegreerd vriesvak van 26 liter.



OVER SMEG

Smeg is producent van o.a. hoogwaardige design keukenapparatuur. Het bedrijf vindt zijn origine in Italië en is
wereldwijd vertegenwoordigd met zowel eigen vestigingen, alsook via distributeurs en partners. Het hoofdkantoor
van Smeg is gevestigd in Guastalla, in de provincie Emilia Romagna in Italië. Kenmerkend voor Smeg is dat het
bedrijf het merendeel van de productie in eigen beheer heeft. 

Smeg is vermaard om zijn exclusieve, tijdloze en technisch geavanceerde apparatuur. In samenwerking met



vooraanstaande internationale architecten en industriële vormgevers weet Smeg vakmanschap en design te
verenigen in innovatieve ontwerpen met een onmiskenbare eigen stijl. Alle producten van Smeg voldoen aan de
strengste eisen met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid. 

"Smeg, de combinatie van Italiaans design, technologie en innovatie"  

Smeg is een acronym voor: 

Smalterie - Metallurgiche - Emiliane - Guastalla 

hetgeen betekent: "Metaal- en Emailleerfabriek in Guastalla, regio Emilia Romagna"
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