קנייה ללא פשרות:
 – GAGGENAUעיצוב,
איכות ואחריות
מוצרי החשמל של המותג הגרמני  GAGGENAUמשלבים עיצוב וטכנולוגיה
מהטובים בעולם ,אשר יהפכו את המטבח שלך למטבח קולינרי עם יכולות
בישול מהשורה הראשונה .מעתה GAGGENAU ,מעניקה ללקוחותיה
הטבת  5שנות אחריות.
מוצרי GAGGENAU
זה הזמן להכיר את מוצרי  GAGGENAUהיוקרתיים אשר פורצים דרך בתחום מוצרי החשמל
במטבח ויוצרים חוויה קולינרית ייחודית למשתמש בהם.
מותג  ,GAGGENAUמייצר מוצרי חשמל אינטגרלים ייחודיים למטבחים ,הנשמרים שנים רבות
ומאופיינים בשימוש בחומרי הגלם הטובים ביותר ,מינימליזם עיצובי יוצא דופן ,יופי נצחי ,מיטב
החידושים הטכנולוגים וגמישות רבה בהתאמה לכל סוג מטבח.
מקררי GAGGENAU
סדרת Vario cooling 400
אדריכלות יוצאת דופן מחייבת עיצוב פנים ייחודי מסוגו.
מוצרי הקירור כיום הינם אלמנט עיצובי אשר צריך להתחבר למי שאתה באמת.
כל מקרר של גגנאו מעוצב ונוצר מחומרי הגלם האיכותיים ביותר ומהטכנולוגיות המתקדמות
בעולם.
סדרת המקררים החדשה ,הינה תוצר של מומחיות רבת שנים ,פונקציונליות ומקצועיות פורצת
דרך .גגנאו קובעת סטנדרטים חדשים למטבח שלך ,עם טכנולוגיה מתקדמת ,אסתטיקה עיצובית
וחומרי גלם באיכות עולמית.
מקרר ה , Vario cooling 400 -בעל סטנדרטים ותכונות מרשימות:
פנים המקרר עשוי נירוסטה איכותית ביותר ומדפי הדלת עשויים מיציקת אלומיניום מושחר
•
ובכך משמר המקרר את טריות המזון לזמן ארוך וללא ריח לוואי.
מקרר אינטגרלי ללא ידיות – פתיחה חשמלית ואלגנטית ,באמצעות מגע בדלת המקרר
•
תאורת ה LED -מספקת אור בהיר ונעים לעין בכל חלל המקרר וזאת מבלי לסנוור את
•
המשתמש.
מדפי הקירור המודולריים עשויים מזכוכית מחוסמת קשיחה ומתכווננים בקלות לכל גובה.
•
המדפים עמידים במשקלים גבוהים ויכולים לשאת עומס רב של עד כ 25-ק"ג.
•
פתיחת דלת המקרר ניתנת לזווית של  116מעלות ,המאפשרת גישה נוחה לפנים המקרר.
•

תנורי  - GAGGENAUתנורי  Combi – steamמסדרה  400המשלבים בישול באמצעות אידוי
סדרת תנורי האידוי הן יצירת אומנות של עיצוב ומקצועיות חסרת פשרות אשר משלבת בתוכה
טכנולוגיה ייחודית ל GAGGENAUהמאפשרת להגיע לפסגות קולינריות בבישול.
לתנורים אשר משלבים בישול עם אידוי ,יתרונות רבים:
תהליך אידוי מיוחד אשר מדגיש את טעמו של המזון תוך שמירה על הערכים התזונתיים,
•
הוויטמינים והמינרלים.
תנור האידוי מחובר למערכת המים ולמערכת הניקוז ,בעל תכנית ניקוי ייחודית המשלבת
•
ממטרות ניקוי ובעזרת הממטרה הייעודית המכילה חומר ניקוי ,כל הלכלוך מתנקה ביסודיות.
הסדרה מגיעה עם  4ממטרות ניקוי וניתן להזמין נוספות משירות החברה.
התנור מאפשר שיטת בישול ייחודית ,המגיעה ישירות ממטבח הגורמה הצרפתי בישול
•
תחת וואקום  ,sous-videטכנולוגית בישול המביאה איתה בשורה קולינרית  -תוצאות בישול
מושלמות ברמת כוכבי מישלן לטבח הביתי.

האחריות של GAGGENAU
 GAGGENAUמותג גרמני אקסקלוסיבי למטבחי עילית נוסד בשנת  1683ומוביל את קטגוריית
מוצרי חשמל האינטגרליים למטבח .הוא ממוקם במקום ה 6ברשימת  30מותגי היוקרה המובילים
והמותג היחיד של מוצרי חשמל שנמצא ברשימה הזו .מוצרי  GAGGENAUמתאפיינים בחומרי
הגלם הטובים בעולם ,עם איכות ללא פשרות ,אותנטיות ועמידות לאורך שנים רבות.
לבחירת המקום בו קונים מוצרי חשמל ישנה חשיבות רבה .מוצרי החשמל של גגנאו ,נועדו לשמש
אותך למשך שנים רבות ובתדירות גבוהה .גגנאו מעניקה שקט נפשי ע"י אחריות מיוחדת וקניה
ממשווק מורשה .ניתן להתרשם ממוצרי  GAGGENAUבאולם התצוגה של חברת B/S/H/
בהרצליה פיתוח ומעתה הטבה מקורית ובלעדית למגוון מוצרי  – GAGGENAUחמש שנות
אחריות!
הכתבה נעשתה בשיתוף עם מגזין בניין ודיור

