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Sprz ty gospodarstwa domowego maj

zdolno  uprzyjemniania nam ycia.

Jak to mi o, gdy lodówka sama si  rozmra-

a, piekarnik subtelnym dzwonkiem infor-

muje nas, e piecze  gotowa, a po przyj -

ciu mo na zda  si  na wszechstronny 

talent zmywarki...

Projektanci staj  dzi  do wy cigu 

w pogoni za najciekawszymi wzorami, 

technologowie prze cigaj  si  w udogod-

nieniach, a producenci – w systemach 

kredytowania i promocjach. Pami tajmy

jednak, e urz dzenia powinny nam wystar-

czy  na lata. Czym zatem kierowa  si

przy wyborze kuchennego AGD?

Najwa niejsza jest jako ; kupujmy pro-

dukty uznanych marek, na jak najd u szej

gwarancji, z bogat  list  punktów serwiso-

wych. Po drugie, funkcjonalno .

Wybierajmy modele, które w optymalny 

sposób spe ni  nasze potrzeby; zbyt du

zmywark  b dziemy d ugo zape nia

naczyniami, za wielka lodówka skonsumu-

je niewspó miernie du  liczb  kilowatów. 

Có  nam przyjdzie z urodziwego ekspresu 

do kawy, je li jego obs uga b dzie tak 

skomplikowana, e i tak wybierzemy trady-

cyjn  „plujk ”?

Kupujmy modele najnowsze, zaawanso-

wane technicznie. Wprawdzie zwykle s

dro sze od swoich protoplastów, ale zu y-

waj  znacznie mniej energii, nawet przy 

wi kszej wydajno ci i wymiarach. Na 

koniec pozostawmy decyzj  o wygl dzie

sprz tów; na rynku z pewno ci  znajdzie-

my co  dla siebie.
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k u c h e n n e  u r z d z e n i a  A G D

niech moc b dziez wami!

Jeste my od nich 

uzale nieni.

Decyduj  o naszym 

komforcie, a tak e

– coraz cz ciej

– o wygl dzie 

naszej kuchni. 

Na szcz cie ich 

wybór jest obecnie 

ogromny. 

Oto „kuchenna 

maszynownia” do 

ka dego wn trza.
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1 Kuchnia na gor co. Wolno stoj cy piec

kuchenny francuskiej firmy Lacanche. 

Pi  palników, piekarnik elektryczny lub gazowy; 

wymiary: 100 x 90 cm, g boko  65 cm  

2 Prosto od krowy. A raczej od krówki: ekspres Mukka do cappuccino, 

zaprojektowany przez kawowych ekspertów z w oskiej firmy Bialetti. Bez pod czania w yków

i rurek – sypiesz, wlewasz, naciskasz i... pijesz. Do wyboru wariant do parzenia kawy na kuchence 

i wersja elektryczna

3 Odbicie natury. Mirror Art – otwierany stalowo-szklany okap kuchenny z pi knym ro linnym

ornamentem. W standardzie m.in. o wietlenie Velo LED, zdalne sterowanie elektroniczne, 

4 pr dko ci + dodatkowo intensywna, automatyczne ustawianie pr dko ci optymalnej oraz w cznik

24h. Szeroko  90 cm, wydajno  920 m3/h,

poziom ha asu 43 dB

4 Wiosenne ch ody. Ukwiecon  lodówk

Vintage mo emy wykreowa  sami, pos uguj c

si  programem komputerowym dost pnym na 

stronie www.ardovintage.pl. W serii OnlyYou 

dost pne dwa modele ch odziarek i 16 kolorów 

t a. Liczba wzorów – nielimitowana!

fot. Art de Vivre
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Kwiaty, aty
– automaty

Kolory, wzory, zdj cia, subtelne nadruki, 

zamaszyste malowid a – oto najmodniejszy 

techniczny look! Dzi  mo emy nie tylko 

wybiera  z gotowej oferty, ale tak e kreowa

dekoracje wed ug w asnych pomys ów. 

Producenci coraz cz ciej prowokuj  nas do 

popuszczenia wodzy fantazji; otwieraj  stu-

dia, w których mo na skorzysta  z porady 

i pomocy grafików, udost pniaj  nam ca

palet  odcieni do wyboru, a nawet tworz

specjalne aplikacje, u atwiaj ce samodziel-

ne zaprojektowanie wzoru.

Kolorowe zdobne AGD ma jednak swoje 

wymogi: otoczenie musi si  do niego dosto-

sowa . Nie pozostawiajmy wyboru na sam 

koniec prac aran acyjnych.
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5 W k bach pary... rodz  si  najsmaczniejsze i najzdrowsze potrawy. Hermetycznie zamykane 

urz dzenie DG 4064 L, do gotowania na parze w zakresie temperatur od 50 do 120°C. Procesor 

mie ci do 30 programów (w tym gotowania ci nieniowego), a tak e funkcj  redukcji 

skondensowanej wody i aktywnego odprowadzania oparów. Wymiary: 38,5 x 59,5 x 54,2 cm. 

Wymaga sta ego pod czenia wody

6 Ciep y meteoryt. Takie skojarzenia budzi obudowa kuchenki mikrofalowej GMO 20 DGB, 

z blachy stalowej uszlachetnionej specjaln  pow ok  aluminiow . Urz dzenie zawiera te  grill. 

W ród programów m.in.: 5 stopni mocy, rozmra anie wed ug wagi, automatyczne menu, zegar, 

timer (60 min) i sygna  d wi kowy. Pojemno  20 l, wymiary: 47 x 37,7 x 28,2 cm; cena – 560 z

7 Posrebrzana. Wn trze bezszronowej ch odziarko-zamra arki RSH 1 KLBG typu side by side

pokryte jest pow ok  Silver Nano, zawieraj c  bakteriobójcze jony srebra. Przechowywane 

produkty chroni te  system Twin Cooling, który osobno steruje komorami, zapobiegaj c wymianie 

powietrza, przenikaniu zapachów i wahaniom wilgotno ci; wie e warzywa i owoce nie 

przesuszaj  si , zachowuj c krucho , j drno  i bogactwo witamin. Dodatkowo oddzielny 

nawiew powietrza ch odz cego dla ka dej pó ki Multi Flow, niezale nie sterowana komora Select 

Zone, dystrybutor wody i lodu oraz barek z o wietleniem diodowym. Wymiary: 178,9 x 91,2 cm, 

klasa energetyczna A 

8 Halo, wie a! Pod wietlony przez cztery diody okap-spodek robi wra enie, jakby w a nie

zamierza  l dowa ; stalowe linki s  niemal niewidoczne. Nad wysp  kuchenn  efekt murowany! 

9 Kawa na czas. W ci nieniowym ekspresie do zabudowy TK68E571 (15 barów), zmielemy 

kaw , przygotujemy espresso, latte, 

cappuccino, a tak e zalejemy torebk

herbaty. System aroma whirl wydobywa 

z kawy pe ne bogactwo aromatu. 

W ród funkcji automatyczne p ukanie,

czyszczenie i odkamienianie oraz mo liwo

programowania czasowego. W wyposa eniu

m.in. paski testowe do badania twardo ci

wody

Kosmiczna
inwazja

W ród urz dze  w tak futurystycznej 

szacie poczujemy si  naprawd  niesamo-

wicie. Ten szalenie modny dzisiaj trend 

cechuje niezwyk a elegancja, dlatego sta-

rannie dobierajmy meble, wyko czenie 

cian i pod ogi. Niecodziennej formie 

dotrzymuje kroku wyrafinowanie technolo-

giczne; lodówki, kuchenki, okapy oferuj

funkcje, o jakie by my ich nie podejrzewali. 

Tylko co by tu ugotowa ? Mo e planetarny 

szasz yk albo kluski na mleku z mlecznej 

drogi...
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fot. Miele

7

fot. Art de Vivre

fot. Gorenje

8
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9
fot. Siemens
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10   Uwaga, UFO! Raclette RC103N mo na

pomyli  z lataj cym spodkiem. Gdy wyl duje ju

na stole, zapiekamy w nim co chcemy: ró ne gatunki sera, warzywa, owoce morza, 

mi so, a nawet s odko ci. Na sze ciu ma ych patelenkach ka dy mo e przygotowa

w asn  kompozycj  kulinarn . Dodatki mo na opieka  na p ycie grillowej, a w specjal-

nych otworach usma y  jajka. Wymiary: 26 x 26 x 10,5 cm

11   Kosmos jest czarny. Tak czarny, jak niesamowita kuchnia 

Ora Ïto, sygnowana przez s ynnego Marsylczyka, pos uguj cego si

takim w a nie pseudonimem artystycznym (w asc. Ito Morabito). 

W kolekcji dominuje po yskliwa czer  z elementami czarnymi 

lub stalowymi, do wyboru. W jej sk ad wchodz  lodówki, elektryczne piekarniki, p yty ceramiczne, p yta induk-

cyjna, okapy przy cienne i wysuwany okap teleskopowy oraz dekoracyjne fronty do zmywarek i mikrofalówek

12   Sztaba srebra. Ch odziarko-zamra arka CVA 34123 S typu Kombi wy czona, utrzyma temperatur  ch odnicz

przez 18 godzin. Pojemno  ca kowita 292 l, wymiary: 186,5 x 59,5 cm; klasa energetyczna A+ 

13   Korzystny uk ad planet. P yta witroceramiczna ETC680-ORA-E wygl da jak gwiazdozbiór. 

Wy wietlacz elektroniczny z zegarem i sensorami dotykowymi mie ci te  wska nik mocy resztkowej, który pomaga 

unikn  oparze . Wymiary: 60 x 51 x 6 cm

14   Per a ciszy. Nam kojarzy si  tak e z u pion  obc  planet . Technologia Sil-K zastosowana w okapie Pearl czyni go 

liderem w dziedzinie akustyki: emisja ha asu to jedynie 43 dB. Stalowa kopu a polakierowana na kolor per owy skrywa 

mechanizm o wydajno ci 900 m3/h i wiele funkcji, m.in. timer, w cznik 24h oraz czujnik automatycznego uruchamiania. 

Sterowanie za pomoc  pilota. Mo e te  pracowa  w obiegu zamkni tym; szeroko  80 cm

15   Refleks czerni. Okap przy cienny Swing szeroko ci 90 cm jest wyposa ony m.in. w aktywny filtr w glowy, 9-biegowy mechanizm (w tym bieg 

intensywny), wy cznik czasowy, o wietlenie halogenowe z mo liwo ci  przyciemniania, panel dotykowy TouchControl z wy wietlaczem cyfrowym 

oraz pilot zdalnego sterowania. Wydajno  maksymalna 950 m3/h

fot. Gorenje

fot. Gorenje

fot. Dom Bianco
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fot. Franke
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16   Znaczone czasem. 

Drewniane szafki, misternie 

obione w gzymsy i sztukaterie, 

skrywaj  nowoczesne 

urz dzenia. Te, które pozosta y

na zewn trz, równie  przywdzia y

stylow  szat  retro   

17   Jego lordowska mo . Dekoracyjny okap cienny

Classic Lord 924 CO w kolorze miedzianym trzyma fason: 

nie ma tu sensorów i halogenów; trzybiegowym 

mechanizmem wyci gu steruje si  za pomoc

tradycyjnego suwaka, a wiat a dostarczaj  dwie arówki

40 W. Maksymalna wydajno : 750 m3/h, szeroko  90 cm

18  Sprzed pó wiecza. Lodówka MPO 22 SH z kolekcji 

Vintage w kolorze Oro; pojemno  200 l, 

klasa energetyczna A+, wymiary: 124 x 54 x 62 cm. 

Cena – 3000 z

19  W izbie kolorowo. Piec kuchenny Grand Castell 90 

w kolorze burgunda – model z linii Château firmy La-Cornue. Do wyboru prawie 40 odcieni, 

tak e powierzchnie wzorzyste i metalizowane

20  Mie  mied . Piekarnik elektryczny HRN 060 R z kolekcji Old Style mieni si  mie-

dzianym po yskiem. Pojemno  52 l, sze  trybów pracy, potrójna szyba, funkcja 

ch odzenia obudowy. Wymiary: 59,4 x 59,8 x 52,1 cm

21  Obiad b yskawiczny. W kamiennej mini-pizzerii PO 100 w kilka minut przygotujemy 

chrupi c , obustronnie przypieczon  pizz . Urz dzenia mo na te  u ywa  jako grilla 

i tostera. Regulacja temperatury od 0 do 260°C, wy wietlacz LED; moc 1300 W
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Sztuk  jest ubra  innowacyjne technologie 

w staromodn  form , obleczon  patyn

o urodzie autentyku. Sztuka ta jednak coraz 

cz ciej si  udaje. Do uroczych kuchni 

toska skich, staroangielskich czy prowan-

salskich i tych nowszych – z lat 60. i 70. 

ubieg ego stulecia, znajdziemy dzi  odpo-

wiednie, wyrafinowane technicznie „staro-

cie”. Cz  z nich zgrabnie 

podszywa si  pod dawne 

wzory, inne s  jedynie artobli-

wym nawi zaniem, wariacj  na 

temat. Jedne i drugie – intere-

suj ce.
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22   Kapie z sufitu! Cichy i wydajny okap Drop o niczym 

niezak óconej formie idealnej kropli wprowadza do wn trza

klimat agodno ci. Wra enie uwydatnia per owy po ysk

powierzchni oraz o wietlenie Velo LED w postaci dwóch opraw 

diodowych. rednica 50 cm, 4 pr dko ci; wydajno  650 m3/h

23   Domowy wyrób. Wypiekacz do chleba Ba 123 ma 

10 programów do ró nych gatunków wypieków. Wyposa ony

jest w wyjmowan , pokryt  teflonem wanienk , wska niki

diodowe, dwa mieszad a oraz timer z sygna em d wi kowym.

Obudowa typu cold touch chroni przed poparzeniem

24   Ofiarna inteligentka. Oddaje potrawie ca e swoje 

ciep o, ale gdy zdejmiemy garnek, przestaje grza

– takie s  w asno ci procesu indukcji, który 

rewolucjonizuje gotowanie. P yta indukcyjna 

EH787901 ma cztery pola grzewcze rozpoznaj ce obecno  naczy . Ponadto m.in. timer, sygna

d wi kowy, funkcj  podtrzymywania ciep a oraz zabezpieczenie przed przypadkowym w czeniem.

Sterownik dotykowy obs uguje 17 stopni mocy. Dla urody – ozdobny raster na powierzchni

25   Wysmuk y. Reklamowany przez producenta jako najw szy na wiecie, ekspres ci nieniowy

Ena 5 rzeczywi cie robi wra enie szczup  sylwetk . Jest przy tym tak elegancki, e szkoda wciska

go pomi dzy szafki. W standardzie: trzystopniowy m ynek, regulacja mocy i ilo ci kawy, podwójny 

dozownik, funkcja spieniania mleka, kolorowy wy wietlacz. Wszystkie czynno ci

obs ugiwane s  przez jedno pokr t o. Ci nienie 15 barów; 

wymiary: 23 (szer.) x 36 (wys.) x 44 cm 

26   Zachowuje dobry smak. Ch odziarko-zamra arka RK6285OC utrzymuje 

ch ód bez zasilania przez 16 godzin. W ród funkcji automatyczne rozmra anie

w ch odziarce oraz kosz do szybkiego zamra ania. Pojemno  ca kowita 264 l, 

klasa energetyczna A; wymiary: 158,5 x 60 x 63,5 cm

Kuchnia 
sensualna

Harmonijne ob e kszta ty, jedwabiste 

powierzchnie, pastelowe kolory. Je li stal, 

to satynowana; je eli szk o, to piaskowane. 

Po ysk w wersji per owy metalik. Kuchnia 

uspokajaj ca, dzia aj ca na zmys y. 

Umiej tnie skomponowana, mo e sta

si  oaz  dobrego smaku – dos ownie 

i w przeno ni. Wyobra my sobie, jak 

wspaniale pachnie w takim wn trzu wie o

zmielona kawa... oczywi cie prosto 

z designerskiego ekspresu!
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fot. Elta
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fot. Siemens

fo
t. 

Ju
ra

.p
l

fo
t. 

G
o

re
n

je

26

25

agd.indd 124agd.indd   124 2008-11-30 00:04:582008-11-30   00:04:58



125

2
0
0
9

fot. Siemens

fo
t. 

S
am

su
n

g

28

fo
t. 

D
o

m
 B

ia
n

co

29

27

fo
t. 

Z
an

u
ss

i
fo

t. 
S

ie
m

en
s

27   Jej wina. Pe ne zaopatrzenie – ch odziarka

na ywno  w po czeniu z ch odziark  na 

wino o pojemno ci 98 butelek 0,75 l. Dwie niezale ne

strefy regulacji temperatury (od 5 do 18°C) pozwalaj  utrzyma  trunki w idealnej 

gotowo ci do spo ycia. Oba urz dzenia s  wyj tkowo ciche, wyposa one m.in. w tryby 

Eco, urlopowy i automatycznego odszraniania

28   Szklany klosz. Elegancki okap przy cienny HC6247TG ze stali nierdzewnej i szk a,

szeroko ci 60 cm, wyposa ony jest w aktywne filtry w glowe oczyszczaj ce powietrze i poch-

aniaj ce zapachy oraz w filtry aluminiowe, chroni ce silnik przed t ustymi oparami. Sterowanie 

dotykowe, 4 stopnie si y ci gu, o wietlenie halogenowe i timer. Wydajno : 750 m3/h

29   Komin z filtrem. Okap Cubia Isola Pro Active szeroko ci 90 cm, doskona y do du ej

kuchni. Surow  form  o ywiaj  wbudowane halogeny. Wydajno : 870 m3/h

30   Stalowy szyk. Wolno stoj ca kuchnia gazowo-elektryczna PL999DXS w modnym 

wariancie na nó kach. Zapalarka w pokr t ach, termoobieg, ro en, eliwne ruszty, wy wietlacz

elektroniczny i gazowe zabezpieczenie przeciwwyp ywowe. Wymiary: 90 x 85 x 60 cm

31   Nie ma dymu, jest ogie . Na elektrycznym grillu Teppan Yaki mo na grillowa ,

podgrzewa  i sma y  – tak e w bloku, poniewa  urz dzenie nie wydziela dymu. Potrawy s  dzi ki temu zdrowsze. Maksymalna temperatura 230°C, 

waga – 4,5 kg; zasilanie – 230V. I ta japo ska uroda!

32   Zgeometryzowany. O miofunkcyjny piekarnik ZOB 668 QX ma w wyposa eniu grill 

do opiekania du ych i ma ych powierzchni, obrotowy ro en oraz funkcj  rozmra ania.

Pojemno  53 l, klasa energetyczna A; wymiary: 59,4 x 59,4 x 55 cm

33   Co mo e maszyna? Ca kowicie nas wyr czy  – zmywarka SN26T890EU z serii speedMatic 

pomie ci 14 kompletów naczy  i perfekcyjnie je umyje. S u  temu czujnik za adunku, technika 

naprzemiennego mycia, 3-cz ciowy system filtrów oraz ca a gama programów czyszcz cych

i funkcji dodatkowych. Wy wietlacz LCD z polskim tekstem informuje o czasie pozosta ym

do ko ca procesu. System koszy, sk adanych pó ek i dodatkowy poziom za adunku u atwiaj

obs ug . Mo liwe programowanie czasu startu (1-24 h). Pow oka antiFingerprint chroni front 

przed zabrudzeniem palcami, a blokada mechaniczna przed otworzeniem przez dzieci. 

Klasa energetyczna A, poziom ha asu – 40 dB; szeroko  60 cm

Kuchenna 
klasyka

Design prosty i ponadczasowy, dobry do 

kuchni ma ych i du ych, tradycyjnych 

i nowoczesnych. Du o aluminium i k tów

prostych. Troch  szk a. Najwi cej – przy-

datnych funkcji. Nowoczesno  oznacza 

tu przede wszystkim wydajn  prac ,

wygod  obs ugi, bogate oprogramowanie 

i energooszcz dno . A tak e doskona

jako  materia ów i elegancj  formy.
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fot. Elta
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