
Sicily is my Love

Dolce&Gabbana en Smeg bundelen hun creatieve krachten voor
een uniek Made in Italy project: Sicily is my Love.



Dolce&Gabbana en Smeg bundelen hun creatieve krachten voor een uniek Made in Italy project:

Sicily is my Love. Een nieuwe collectie klein huishoudelijke producten geproduceerd door Smeg,

met een onmiskenbaar vleugje Dolce&Gabbana.
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Broodroosters, citruspersen, koffiemachines, waterkokers, blenders, keukenmachines en

slowjuicers zijn allemaal voorzien van typische Siciliaanse decoratie. Bijvoorbeeld in 'crocchi',

een driehoekig motief met gouden citroenen, limoenen, cactusvijgen en rode kersen. Er zijn ook

subtiele bloemmotieven geïnspireerd op de kust en het landschap van Zuid-Italië. Of

schilderingen van de indrukwekkende berg Etna, omringd met sierlijsten van ornamenten, de

pittoreske ruïnes van de Griekse tempel van Castor en Pollux in de Tempelvallei (Valle dei

Templi) en het bekende 'trinacria' symbool.





Alle ontwerpen zijn verbonden met Sicilië, de thuisbasis van Domenico Dolce en Stefano

Gabbana, en meer algemeen met Italië en de Italiaanse keuken, waar Smeg en haar producten

onlosmakelijk mee verbonden zijn. De kleine, maar waardevolle keukenapparaten zijn het

resultaat van Smeg’s jarenlange ervaring in Italiaans design en liefde voor 'Made in Italy'.
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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"

#DGSICILYISMYLOVE #DGSMEG
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