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Samenvatting Voorafgaand aan de grote internationale beurs Eurocucina in Milaan,
presenteerde Smeg gisteren haar nieuwe collectie klein huishoudelijke
apparaten uit de Jaren 50 lijn, zoals broodroosters, waterkokers,
blenders en keukenmachines. Smeg is voor de ontwikkeling van deze
gloednieuwe productlijn, in samenwerking met Matteo Bazzicalupo en
Raffaella Mangiarotti van deepdesign, teruggegaan in de tijd en heeft
ronde vormen en warme kleuren gecombineerd met de allernieuwste
technologie. Net als de geliefde FAB28 van Smeg, de koelkast die niet
alleen een koelkast is, heeft Smeg een nieuwe lijn weten te creëren die
veel meer omvat dan alleen klein huishoudelijke apparatuur. Een
collectie die een persoonlijke touch geeft aan iedere keuken!

Details De nieuwe klein huishoudelijke apparaten van Smeg zijn echte eyecatchers,
ontworpen voor degenen die zich een chef in de keuken willen wanen. Maar
ook voor degenen die zich graag omringen met kleur, design en bijzonder
ontwerp, en tegelijkertijd grote prestaties verwachten. Van broodroosters en
waterkokers tot blenders en keukenmachines; Smeg garandeert uniek design
gecombineerd met optimale prestaties. Producten met een eigen
persoonlijkheid, voor de thuiskok met karakter.

De nieuwe collectie, gelanceerd voorafgaand aan Eurocucina in Milaan, is een
toonbeeld van design Made in Italy en is naar verwachting vanaf najaar 2014
beschikbaar in Nederland. 

www.smeg50style.com

Meer productinformatie en prijzen volgen in de zomer van 2014.

Relevante links Website Smeg 50 style
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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"

powered by 

http://pr.co/

