
 
 

 

 

NAJNOWSZE MODELE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK MARKI 

KITCHENAID, ZAPREZENTOWANE NA EUROCUCINA 2018, Z PEWNOŚCIĄ 

DOCENIĄ MIŁOŚNICY DOBREGO JEDZENIA, WYSOKIEJ JAKOŚCI ORAZ 

… INDYWIDUALIŚCI. 

 

 

Mediolan, 17 kwietnia, 2018 – Już od prawie stu lat, KitchenAid wspiera pasjonatów kuchni 

oferując im najwyższej jakości, w pełni profesjonalne urządzenia. Łączą one w sobie 

zaawansowaną technologię, staranność wykonania, niemal rzemieślnicze dopracowanie 

szczegółów oraz design z najwyższej półki. Sprawdzają się zarówno w prywatnych 

wnętrzach, jak i w kuchniach renomowanych restauracji. Pomagają użytkownikom rozwinąć 

w sobie kulinarną kreatywność, inspirują ich do odkrywania nowych smaków i 

przeprowadzania smakowitych eksperymentów. Motto marki: ‘Serious About Food’ 

przekłada się też na zaangażowanie KitchenAid w udoskonalanie sposobów 



 
 

 

 

przechowywania żywności, tak by jak najdłużej zachowywała ona świeżość i właściwy sobie 

aromat. Dzięki temu smakosze na całym świecie przepadają za KitchenAid! 

 

  



 
 

 

 

Więcej wygody, więcej świeżości 

 

Na EuroCucina 2018 KitchenAid zaprezentuje cieszące się do tej pory największym 

powodzeniem chłodziarki i zamrażarki klasy premium, a także nowości z tej kategorii. Te 

ostatnie oferują wyjątkowo, wręcz rewolucyjnie dużo miejsca do przechowywania 

produktów żywnościowych. Łączą też w sobie najnowocześniejszą technologię i przemyślne 

rozwiązania organizacji wnętrza. Wszystko po to, by zagwarantować jeszcze dłuższą 

świeżość przechowywanych produktów, a także łatwy do nich dostęp. Produkty są zawsze 

pod ręką, widoczne na pierwszy rzut oka, gdy tylko otwieramy lodówkę.   

W ramach wyposażenia są m.in. półki na wino wykonane z sezonowego drewna dębowego, 

których położenie można indywidualnie regulować. Komfort użytkowania lodówki podnoszą 

też cicho domykające się szuflady i drzwi oraz boczne oświetlenie LED.   

 

Uwaga! Na rynek wchodzi CombiTall 400  

 

Ten najnowszy produkt KitchenAid w dziedzinie urządzeń chłodzących, zajmie 

uprzywilejowane miejsce pośród wszystkich innych promowanych na targach EuroCucina 

2018 nowości marki. CombiTall 400, wersja chłodziarki Combi do zabudowy, wyróżnia się 

niezwykłymi wymiarami: 70 cm szerokości i aż 193 metry wysokości. Oferuje więc wyjątkowo 

dużo przestrzeni do przechowywania produktów (najwięcej ze wszystkich modeli 

dostępnych w ofercie KitchenAid) - aż 400 litrów!  

 

Ponadto wykorzystuje wszystkie zdobycze technologii służące jak najdłuższemu zachowaniu 

świeżości przechowywanej żywności. Funkcje Direct Cook i Sensor Fresh, zastosowana 

specjalna technologia kontroli wilgotności oraz filtry antybakteryjne zapewniają optymalne 

warunki przechowywania produktów dostosowywane do ich rodzaju. Podtrzymują świeżość 

i pomagają zachować aromat. Nowość - przełącznik szybkiego chłodzenia, a także komora 



 
 

 

 

szybkiego zamrażania sprawiają, że nowy model chłodziarko-zamrażanrki Tall400 

KitchenAid jest idealny dla osób prowadzących aktywne życie i mających mało czasu.  

 

Minimalistyczny styl urządzenia, jego lśniąca, gładka obudowa idealnie pasują do każdej 

kuchni. Troska projektantów o estetykę widoczna jest też we wnętrzu urządzenia.  Urody 

dodają mu drewniane półki przeznaczone do przechowywania w idealnych warunkach wina. 

Ustawienie półek można regulować, co pozwala na indywidualizowanie przestrzeni, 

stosownie do potrzeb użytkownika. Dzięki elastyczności organizacji wnętrza można też w 

pełni dostosować warunki chłodzenia dla poszczególnych produktów. CombiTall 400 jest 

idealnym modelem chłodziarko-zamrażarki dla osób, które kochają dobre jedzenie. 

 

 

 

KitchenAid w zgodzie z najnowszymi tendencjami 

 



 
 

 

 

„Nowe urządzenia w ofercie KitchenAid wpasowują się w trend indywidualizacji produktu,” 

– mówi Novella Sardos Albertini, Dyrektor ds. Marki i Komunikacji EMEA, KitchenAid SDA 

& MDA. „To, co powoduje, że rzecz staje się naprawdę wyjątkowa, to sposób w jaki można 

dopasować się ją do własnych potrzeb, gustów, preferencji. Gotowość do modyfikacji, 

wszechstronność, wysokiej klasy design oraz perfekcyjne wykonanie, te cechy wyróżniają 

sprzęt KitchenAid spośród wielu innych.”  

W ofercie KitchenAid znajdują się zarówno modele do zabudowy, jak i wolnostojące. Bez 

problemu każdy z nas znajdzie wśród nich idealne urządzenie do własnej kuchni. Wnętrza 

chłodziarek, dzięki regulowanemu wyposażeniu, można dostosować do potrzeb i stylu 

życia. Z drugiej strony idealny sprzęt kuchenny potrafi też zainspirować i skłonić do zmiany 

żywieniowych nawyków.  „Osobiście uważam, że nic bardziej nie podsyca mojej kulinarnej 

pasji niż widok wnętrza lodówki pełnego kolorowych, idealnie zachowanych produktów, 

które tylko czekają, by przyrządzić z nich coś pysznego” – dodaje Novella Sardos Albertini. 

 
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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