
 
 

 

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SPRZĘTU GWARANTUJE SUKCES W GOTOWANIU. 

UDOWADNIAJĄ TO URZĄDZENIA MARKI KITCHENAID PREZENTOWANE 

NA TEGOROCZNYCH TARGACH EUROCUCINA W MEDIOLANIE. 

 

Mediolan, 17 kwietnia, 2018 – Inspirować, wzbudzać pasję do gotowania, zmieniać na 

lepsze nawyki żywieniowe i co za tym idzie również życie – oto misja marki KitchenAid. Od 

prawie stu lat KitchenAid, oferując najwyższej klasy sprzęt kuchenny, rewolucjonizuje proces 

gotowania. Pomaga odnaleźć prawdziwą radość z pracy w kuchni. Kładąc nacisk na 

profesjonalizm, rzemieślniczą jakość i dbałość o szczegóły, marka przywiązuje jednocześnie 

olbrzymią wagę do eleganckiego wyglądu urządzeń, zgodnego z najnowszymi tendencjami 

designu.  

 

Na EuroCucina 2018 KitchenAid zaprezentuje nowy asortyment doskonałych urządzeń 

kuchennych, między innymi udoskonalone wersje modeli, które już zdobyły sobie uznanie i 

popularność. Wyciągając wnioski z doświadczeń zebranych podczas długoletniej 

współpracy z wieloma zawodowymi kucharzami, marka opracowała urządzenia wyposażone 

w specjalne funkcje, sprawiające że gotowanie staje się ekscytującym przeżyciem na każdym 

etapie: od przechowywania produktów, przez przygotowanie dania, aż po jego serwowanie. 

  



 
 

 

 

 

SPECJALIZACJA KITCHENAID: JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ, DESIGN 

 

Na EuroCucina 2018 możemy zobaczyć, między innymi, nowe urządzenia chłodnicze marki 

KitchenAid. Reprezentują one nową jakość w dziedzinie przedłużania świeżości żywności. 

Jednocześnie, starannie przemyślana organizacja wnętrza powoduje, że wszystkie 

przechowywane w nich produkty są zawsze łatwo dostępne. Na szczególną uwagę pośród 

tegorocznych nowości zasługuje nowe Combi Tall 400 o wymiarach 193cm x 70cm i 

związanej z tymi wymiarami rekordowej pojemności. Funkcje Direct Cool i Sensor Fresh, 

technologia kontroli wilgotności i filtry antybakteryjne, w które lodówka jest wyposażona, 

zdecydowanie przedłużają żywotność oraz pomagają zachować aromat przechowywanych 

w niej produktów, a także gotowych potraw. Funkcjonalność Combi Tall 400 jest 

uderzająca, natomiast wygląd pozostaje dyskretny, a także, dzięki m.in. ekskluzywnym 

półkom z dębowego drewna, wyrafinowany. Minimalistyczna i elegancka obudowa 

urządzenia pozwala wpasować je harmonijnie w każdą kuchenną aranżację. 

 



 
 

 

 

Kolejnym wydarzeniem na targach EuroCucina 2018 będzie debiut nowej wersji Twelix 4 

Artisan – piekarnika, który otwiera przed użytkownikiem nieskończony świat kulinarnych 

możliwości. Wszystko jedno, czy mamy zamiar przyrządzić sezonowe warzywa na parze, czy 

soczystą pieczeń, upiec chleb, lub cokolwiek innego, co nam tylko przyjdzie do głowy, 

możemy być pewni, że efekt będzie wyśmienity, godny szefa kuchni najlepszej restauracji. 

Piekarnik Twelix 4 Artisan jest pierwszym urządzeniem wielofunkcyjnym KitchenAid, które 

oferuje w pełni zintegrowane funkcje Steam Assisted i Pure Steam.  Nowe funkcjonalności 

obejmują też 4-punktową profesjonalną sondę do dokładnej kontroli i pomiaru temperatury 

oraz zaawansowane 4-poziomowe gotowanie. A ponieważ KitchenAid przykłada też wielką 

wagę do designu, od tego roku piekarnik Twelix 4 Artisan dostępny będzie w wersji z 

czarnej szczotkowanej stali, wchodząc w skład kolekcji „Black Line”.   

 
Na EuroCucina 2018 KitchenAid zaprezentuje również swoją nową multifunkcyjną płytę 
indukcyjną Gourmet Kitchen. Dzięki zdynamizowaniu powierzchni grzewczej, a także funkcji 
Full-Bridge umożliwiającej łączenie pól grzewczych, płyta z łatwością pomieści garnki czy 
patelnie dużych rozmiarów, a także ułatwi jednoczesne ustawianie wielu mniejszych i o 
nietypowych wymiarach. W Gourmet Kitchen zastosowane też zostały udoskonalone wersje 
interfejsów, usprawniające interakcję człowiek-sprzęt. Edycja Premium wyposażona jest w 
boczny panel kontrolny, natomiast wersja Super Premium  oferuje nowe funkcje sterowania 
dotykowego. 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 
ODKRYJ NOWE OBLICZE URZĄDZEŃ KULTOWEJ MARKI KITCHENAID  

 

Wpadająca w oko kolekcja “Black Line” KitchenAid jest idealna dla osób, które szukają 

czegoś wyjątkowego. Oferuje urządzenia KitchenAid w wersji w czarnej szczotkowanej stali 

nierdzewnej. Minimalistyczny a jednocześnie odważny i wyrazisty design wprowadzi do 

kuchni atmosferę ekscytacji i pobudzi do kulinarnej kreatywności.  

 

Kolekcja „Black Line” KitchenAid pokazała, że dla marki ważna jest nie tylko techniczna 

doskonałość produkowanych urządzeń, ale też ich estetyka.  Zgodnie ze swoim mottem: 

‘Serious about Food’ KitchenAid podchodzi „poważnie” do gotowania. Równie poważnie 

jednak podchodzi i do stylu. „’Black Line’ wyróżnia się odważnym designem. Pod tym 

względem jest jedną z naszych najodważniejszych kolekcji. Jednak prostota i elegancja, 

czystość „czarnej linii” zapewniają jej  uniwersalność” – mówi Novella Sardos Albertini, 

Dyrektor ds. Marki i Komunikacji EMEA, KitchenAid SDA & MDA. „Ciepły ton czarnej stali, 

matowa, nieprzejrzysta powierzchnia, plus uchwyty z chromowanego aluminium 

umożliwiają bezkolizyjne, harmonijne wpasowanie urządzeń „Black Line” w każdą kuchnię.”   

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

STO LAT KUCHENNYCH INNOWACJI  

 

Tylko rok dzieli markę KitchenAid od okrągłego jubileuszu: w 2019 r. będzie ona świętować 

stulecie swojej działalności. EuroCucina 2018 to świetna okazja, by przyjrzeć się jak kultowa 

marka, znana z innowacyjności i najwyższej jakości wykonania, nadal prowadzi w dziedzinie 

produkcji nowatorskich urządzeń kuchennych. I jak wciąż inspiruje miłośników dobrego 

jedzenia na całym świecie.   

 
Więcej informacji: www.whirlpoolcorp-eurocucina2018.eu  
 
O Whirlpool Corporation: 
Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) jest wiodącą na świecie firmą produkującą urządzenia gospodarstwa 
domowego, której roczna sprzedaż wynosi około 21 miliardów USD. Zatrudnia  92 000 pracowników. W 2017 r. 
firma współpracowała z 70 ośrodkami badawczo-technologicznymi. W ramach firmy funkcjonują marki: 
Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana , Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint oraz inne 
główne marki w prawie każdym kraju na świecie. W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) Whirlpool 
EMEA zatrudnia około 22 000 pracowników, sprzedaje w ponad 30 krajach i ma zakłady produkcyjne w siedmiu 
krajach. Whirlpool EMEA jest segmentem operacyjnym Whirlpool Corporation. Centrala EMEA firmy Whirlpool 
Corp. znajduje się w Pero (MI) we Włoszech. Dodatkowe informacje na temat firmy można znaleźć na stronie 
WhirlpoolCorp.com lub na LinkedIn,, Twitter i Medium.  
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