מטבח מכשירים חשמליים

חוד החנית

Gaggenau

 300שנה של יצירה העונה במדויק לצורכי לקוחות מסביב לעולם שיודעים להעריך
עיצוב ,פונקציונליות ואיכות .נוכחותם המרשימה של מכשירי החשמל מהווה גורם
משפיע על עיצוב המטבח כולו
מאת טלי בן אבי  /צילום באדיבות חברת ''Gaggenau

שינוי גובה המדפים בהתאם לגודל הסירים וכלי האיחסון ,מגירות עם
בקרת לחות  -לשמירה על טריות המזון ו"מנגנון חופשה"  -בקרת
טמפרטורה בזמן שהייה מחוץ לבית .הקידמה ניכרת גם בכיריים,
ובתחום זה מציגה ' 'Gaggenauכיריים אינדוקציה בטכנולוגיה ייחודית
 Full surface inductionהמאפשרת חימום מהיר ללא מגבלות
גודל .אזור החימום וחלונית השליטה בגובה הטמפרטורה מותאמים
אוטומטית לפי גודל ומיקום הסיר על גבי המשטח ,וחום ייווצר במקום
בו מונח הסיר בלבד ,בזמן שיתר המשטח נשאר קר .המכשיר מהיר,
בטיחותי וקל לניקוי .מוצרי ' 'Gaggenauהנוספים הנמכרים לראשונה
בישראל ,מותאמים להרגלי הבישול שלכם בבית ,החל במיקרוגלים
המתאימים לחימום בלבד דרך תנורים משולבים במיקרוגלים בנויים,
תנורי אידוי  -לבישול בריא וכלה במגירות חימום .התנורים "החכמים"
של '' 'Gaggenauמצויידים בדלתות הנפתחות מהצד בלחיצת כפתור
בלבד ,דבר המאפשר נוחות מרבית .בנוסף תמצאו בקו המוצרים
בארץ מדיחי כלים אינטגרלים ,מגוון משטחי בישול חשמליים וגז,
יחידות בישול מסדרת דומינו ומגוון עצום של קולטי אדים .שוחרי

מאז שהמטבח נפתח לחוויית העיצוב הכוללת בבית ,לפונקציונליות
של מכשירי החשמל במטבח נוסף גם האלמנט האסתטי .בחברת
' 'Gaggenauאשר במשך  300שנות קיומה שמרה על האיכויות
הגבוהות ביותר ,ידעו להתאים את מוצריהם להווה .בחברת
' 'Gaggenauהשלם גדול מסכום חלקיו .השילוב הבלתי נתפש של
טכנולוגיה מתקדמת ,ארגונומיה למופת ,שפת עיצוב המשלבת קו
נקי ואל זמניות ,פונקציונליות גבוהה וחומרי גלם איכותיים ,הופך
את המותג לנחשק ביותר בקרב לקוחות המבינים ומעריכים את הקו
הראשון באיכות ,בעיצוב ,ביופי ובחכמה ,ויכולים להרשות לעצמם
את המותג האקסקלוסיבי ביותר בעולם למוצרי חשמל אינטגרלים
למטבח .מנקודת ראות של האדריכלים ,העבודה עם ''Gaggenau
היא בחזקת מתנה .אדריכלים רבים ששילבו את מוצרי ''Gaggenau
בעבודתם מציינים כי עם מכשירי ' 'Gaggenauאי אפשר לפספס.
אלה מעניקים לא פחות מתוצאה מושלמת .לא בכדי דירות יוקרה
של פרויקטים מפורסמים ברחבי העולם מצוידות ב.'Gaggenau'-
בעידן של אופנות באות ומתחלפות הסוד של המותג הנצחי הזה
טמון בפרספקטיבה הרחבה של הבנת צורכי הלקוחות תוך ,שילוב
אופטימלי בין חדשנות טכנולוגית ובין פונקציונליות ללא פשרות
ועיצוב אל זמני המתאים לכל סגנון עיצוב מתבקש ,יעידו על כך כמה
דוגמאות :קולט האדים  DOWN DRAFTשמובנה בתוך השיש ,לצד
יחידות הבישול ,ויונק את אדי הבישול ישירות ממשטחי הבישול .כמו
כן ,סדרת מקררי  VERIO COOL 400שכוללת יחידות קירור ,הקפאה,
קירור יין או יחידות משולבות ומודולריות של מקרר ומקפיא .ייחודה
של הסדרה הוא באופציות הכמעט אין סופיות העומדות בפני הלקוח,
שבפועל מעצב לעצמו את יחידת הקירור האופוטימאלית עבורו .לעיצוב
מתחבר פנים המקרר שמעניק ללקוח נוחות טכנולוגית מרבית ,כגון:
 | 80בניין ודיור

שתיית הקפה על סוגיו הרבים מוזמנים לעשות הכרות עם מכונת הקפה
האינטגראלית והקומפקטית של ' ,'Gaggenauשמגיעה אף היא לישראל
עם שאר מוצרי המותג ומשתלבת עמם למראה הרמוני תואם ,ובנוסף
לעיצובה העכשווי ,היא גם המילה האחרונה בטכנולוגיית קפה .באמצעות
שיטת חימום חדשנית ,תוך מספר שניות מוכן ספל קפה ארומטי חם ואיכותי.
אפשרות של הכנת שני משקאות שונים בו זמנית! תכנות למשקה מועדף,
אפשרות להקצפת חלב ,חימום משקאות באמצעות אדים ,תוכנית ניקיון
מלאה ותוכנית להסרת אבנית .בקיצור  -חוויה מושלמת.
לסיכום מובאים דברי יפית פסקל ,מנהלת השיווק של '" ,'Gaggenauזו
זכות גדולה עבורי לשווק בארץ מותג בעל  300שנות מוניטין ללא תחרות,
שמצליח לשמור על רלוונטיות ומובילות בלתי פוסקת .מותג בעל עשרות
פטנטים רשומים על שמו ,חלוץ טכנולוגי המהווה השראה ומודל חיקוי
לאורך כל כך הרבה שנים .בכל העולם ' 'Gaggenauהוא חוד החנית של
מוצרי החשמל למטבח ,ואני מאמינה שמי שרק יכול לא חושב פעמיים".

