WHIRLPOOL W Collection
SMP 658C/BT/IXL
Płyty indukcyjne marki Whirlpool z linii wzorni‑
czej W Collection, wyposażone w technologię
6. Zmysł, automatycznie dobierają parametry
gotowania, smażenia czy grillowania.
Rewolucyjne rozwiązanie – funkcja
specjalna Asystent Gotowania
– przeprowadzi nas
krok po kroku przez
cały proces przy‑
rządzania wybranej
potrawy.
Cena: 3.299 zł | whirlpool.pl

AMICA PI6344SU
Poszukujesz płyty indukcyjnej idealnie dopasowanej do jasnego
blatu lub zabudowy lecz niekoniecznie białej. Oto ona, w zupeł‑
nie nowym odcieniu – beżowym. Propozycja dla osób preferują‑
cych nietuzinkowe i zróżnicowane kolorystycznie rozwiązania.
Cena: ok. 1.799 zł | amica.pl

Inteligentne funkcje
Nowoczesne płyty indukcyjne to urządzenia bardziej elektroniczne niż
elektryczne. Szereg inteligentnych funkcji oraz elektroniczne sterowa‑
nie mają za zadanie zwiększyć komfort indukcyjnego gotowania.

EVA SOLO Dura Line

BOSCH PXY875DE3E

Kolekcja garnków wykonanych z aluminium oraz najwyższej
jakości stali szlachetnej, dzięki czemu są odporne na uszko‑
dzenia i równomiernie rozprowadzają ciepło. Wyposażone
w powłokę Slip‑Let®, która chroni żywność przed przywiera‑
niem oraz jest wolna od szkodliwych związków PFOA.

Płyta indukcyjna z serii 8 z ozdobnym szlifem
z przodu i z tyłu oraz stalową listwą po bokach
(80 cm). Pozwoli osiągnąć doskonałe rezultaty
w gotowaniu, dzięki automatycznej kontroli tem‑
peratury oraz sensorom gotowania (PerfectCook)
i smażenia.

Cena: 352 zł (1,8 l), 396 zł (2,5 l), 484 zł (4,8 l)
| czerwonamaszyna.pl

Cena: 4.699 zł | bosch‑home.pl

Hob&Go – nie musisz zastanawiać się, który z sensorów użyć do akty‑
wacji pola, włącza się on automatycznie po ustawieniu naczynia.
Bridge – automatyczne łączenie pól, umożliwia gotowanie na dwóch
polach jednocześnie, np. w większych naczyniach typu brytfanka.
FlexiSpace – płyta indukcyjna grzeje w każdym miejscu, dzięki umiesz‑
czonym pod płytą cewkom indukcyjnym; pozwala na optymalne
wykorzystanie powierzchni płyty i gotowanie w kilku garnkach w tym
samym czasie.
CheckPot – test garnków – płyta sprawdza, czy postawiony na niej
garnek jest odpowiedni.
Trzy programy gotowe – pozwalają na szybkie ustawienie mocy
grzania; np. temperatura 42°C jest idealna do topienia masła i czekola‑
dy, 70°C do podgrzewania zup i sosów, a 94°C do gotowania makaronu
i ryżu.
PowerBooster – zwiększa moc grzania, pozwalając na szybsze
przygotowanie potraw, bez nadmiernej utraty substancji odżywczych.
Wystarczą zaledwie 4 minuty, by podgrzać wodę do temperatury
100°C!
ProBaby – czyli inteligentny zestaw zabezpieczeń zapewniający bez‑
pieczeństwo najmłodszych domowników – np. blokada włączenia pól
grzania za pomocą panelu sensorycznego.
Timer – zegar, który można ustawić na dowolny czas. Po upływie
ustawionego okresu płyta wyłączy się automatycznie i uruchomi alarm
dźwiękowy.

TEKA IT 6450
Innowacyjne magnetyczne pokrętło
iKnob pozwala precyzyjnie i łatwo ste‑
rować płytą oraz kontrolować funkcje.
Ustawione parametry wyświetlają się
na płycie indywidualnie dla każdego
pola grzewczego. Po skończonym
gotowaniu pokrętło można wyjąć, aby
wygodniej oczyścić płytę, a panel stero‑
wania zostaje zablokowany. W gotowa‑
niu pomogą także funkcje PowerPlus,
iQuick Boiling czy Total Zone.

BERNDES Bonanza Induction
Marka Berndes znana jest z produktów dedy‑
kowanych gotowaniu na płytach indukcyjnych.
Polecamy kolekcję patelni, w której znajdziemy
nieprzywierające odlewane aluminium i induk‑
cyjne dno. W Polsce dostępna na amazon.de.
Cena: 216 zł (średnica 28 cm) | berndes.com

Cena: 2.399 zł | teka.com.pl
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ORZEŹWIAJĄCY NIEBIESKI

Kojarzy się ze świeżością, czystością, wodą. Bardzo lubi towarzystwo szarych płytek ceramicznych i betonu architektonicznego.
Oba kolory tworzą zestawienie nieco chłodne. Warto je ocieplić miłymi w dotyku fakturami, np. tkanin. Niebiesko‑szara paleta
jest często wybierana do łazienek rodzinnych, loftowych, nowoczesnych. Błękit nieba, lazur morza, płatki niezapominajek –
odcienie koloru niebieskiego można dowolnie miksować. Wszystkie pasują do szarości.

Różne odcienie
Szarość przestaje być nudna, jeśli
w łazience jest kilka jej odcieni – jasne
i ciemne. Niebieskie dodatki dyna‑
mizują aranżację. Paski zaś optycznie
powiększają pomieszczenie.

Loftowy szyk
Szarości polecane są m.in. do łazienek w stylu loft.
Do takich wnętrz pasuje również lampa Rotterdam
COSMO Light.

Ceny: 949 zł/szafka Godmorgon/
Odensvik, 39,99 zł/zasłona Bolma,
39,99 zł/ręcznik Bolman, 34,99 zł/
dywanik Toftbo | ikea.pl

Cena: od 179 zł (różne modele) | evolutionhome.pl

Paleta barw
Aby odświeżyć aranżację, najłatwiej wymienić ręczniki.
W serii TT‑UNI Tom Tailor barwy są dobrane z tej samej to‑
nacji. Dzięki temu każdy z domowników może mieć ręcznik
trochę inny lecz pasujący do pozostałych.
Cena: od ok. 15 zł | tom‑tailor.com

Beton
architektoniczny

Praktyczny kosz
Gdy nie jest potrzebny, składany kosz
na pranie Brabantia łatwo schować w szu‑
fladzie czy szafie. Wyposażony jest w dwa
uchwyty.

Jest trwały i ma wszech‑
stronne zastosowanie.
Beton architektoniczny
z Elkamino Dom nadaje
się na ściany we wszyst‑
kich pomieszczeniach,
także łazienek. Do wy‑
boru są płyty w różnych
formatach i wymiarach,
z powierzchniami gładkimi
i porowatymi.
Cena: od 55,40 zł/szt.
(60x60 cm)
| elkaminodom.pl

Cena: 109 zł | brabantia.com

Mocny akcent

Kolorowy cement
Beton może być w łazien‑
ce nie tylko na ścianach.
To nowość firmy Ritmonio:
bateria z betonowym
uchwytem Concrete Colors.
W kolekcji jest wiele barw,
np. Oceano.
ritmonio.it

Sedes nie musi być biały! W najnowszej kolekcji
File 2.0 Artceram jest aż 9 kolorów, w tym niebie‑
ski, czarny, oliwkowy, żółty, ceglasty.
artceram.it
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