


Dolce & Gabbana and S meg join creative forces to 

create Sici ly is my Lo ve, a new unique project Made in 

Italy. The new small appliances collection is produced by 

S meg with an unmistakable Dolce & Gabbana touch.

Toasters, citrus juicers, coffee machines, kettles, 

blenders, stand mixers and slow juicers all decorated 

with gold lemons, citrus fruits, prickly pears and 

bright red cherries are just so me of the typical 

Mediterranean decorations. 

All symbols of an aesthetic inextricably 

associated with Sici ly, ho me to the souls of 

Do menico Dolce and Ste fano Gabbana, and more 

generally with Italy and its cuisine of which S meg has 

always been an interpreter of exce llence.

Долче & Габана и Smeg обединяват творчески сили 

за да създадат "Сицилия е моята любов", нов 

уникален проект "Произведен в Италия." Новата 

колекция от малки уреди е направена от Smeg с 

несъмнения артистичен привкус на Долче & 

Габана.

Тостери,  цитрус преси, кафемашини, кани, 

блендери, миксери и сокоизтисквачки ще бъдат 

украсени със златни лимони, цитрусови плодове, 

бодливи круши и ярко червени череши, които 

представляват типичната средиземноморска 

украса.

Те са символи на една естетика, тясно свързана със 

Сицилия, мястото и душата на Доменико Долче и 

Стефано Габана, с Италия и нейната кухня, на 

която Smeg винаги е бил интерпретатор за 

съвършенство.



Миксер / Stand Mixer

10 променливи скорости с плавен старт • Защитно заключване • 4,8 л. купа от неръж- 
даема стомана • Планетарно движение • 800 W двигател с директно задвижване

10 variable speeds with Smooth start • Die cast body • Stainless steel 4,8lt bowl • Planetary 
movement • 800 W direct drive motor

 Ще бъде 
наличен от
    2019 г.



            Миксер / Stand Mixer

Експлозия от цветове и жизненост: златистожълтото на 

лимоните, огненочервеното на черешите, наситеният 

тюркоаз на сицилианското небе и зеленото на бодливите 

круши. Цветовете блестят брилянтно, изкусно съчетани с 

декорациите украсяващи миксера. Акцент върху цялата 

композиция са нежните флорални мотиви, които навяват 

спомени за пролетта.

An explosion of colour and liveliness: the golden yellow of lemons, the 

fiery red of cherries, the intense cerulean of the Sicilian sky, and 

the green of the prickly pear. The colours sparkle brilliantly, artfully 

juxtaposed in the cart decorations adorning the stand mixer. 

Accentuating the whole composition are delicate floral motifs 

that evoke the theme of spring.



Бавна сокоизтисквачка / Slow Juicer

Висококачествени материали Tritan и Ultem • Изключителна технология за бавно 
изтискване  43 rpm SST • Контролен лост и капачка за сок • 150 W AC мотор

High-quality materials (TritanTM e UltemTM) • Exclusive 43 rpm slow squeezing technology 

SSTTM • Control lever and juice cap • 150W AC motor

  Ще бъде 
наличен от
     2019 г



Бавна сокоизтисквачка / Slow Juicer

Бавната сокоизстисквачка е украсена с типичен за Западна 
Сицилия мотив на слънчеви лъчи, наречен stidda, в центъра на 
който е изобразен aciddazzu, изображение извлечено от 
сицилианската иконографска традиция. Доминиращата 
централна част е декорация, наречена „ncudduriuna“, поредица 
от заоблени форми, вдъхновени от арабската декорация, която 
е повлияла на стила на палермитанската живопис. И накрая, 
хоризонтална лента съдържаща геометрични триъгълни 
форми, наречени крокиоли, в които са изобразени много 
разновидности на цитрусови и други плодове на Сицилия.

The slow juicer is decorated with a sunburst motif typical of western 
Sicily, called a stidda, at the centre of which is depicted the 
aciddazzu, an image drawn from the Sicilian iconographic 
tradition. Dominating the central part is a decoration called 
‘ncudduriuna, a sequence of rounded forms inspired by the 
Arabic decoration that influenced the style of Palermitan 
painting. Finally, a horizontal band contains geometric 
triangular forms called crocchiole, within which are depicted 
Sicily’s many varieties of citrus and other fruits.



Блендер / Blender
Кана от 1,5 л. от TritanTM • Подвижен комплект ножове • 4 нива на скорост с функции 
Смути и Разтрошаване на лед • 800 W мотор с плавен старт

1,5lt TritanTM jug • Removable blade assembly • 4 speed levels with Smoothie and ice crush 
functions • 800W motor with Smooth start

  Ще бъде
 наличен от
     2018 г



Блендер / Blender

Блендерът разказва история и традиция. В центъра на 

долната част са живописните руини на гръцкия храм на 

Диоскурите Кастор и Полукс: изображенията на храма, 

археологическия символ на Сицилия, разположена в Долината 

на храмовете, са изкусно изобразени на повърхността на този 

малък но ценен кухненски уред.

The blender tells of history and tradition. In the centre of the lower 

part are the picturesque ruins of the Greek temple of Castor and 

Pollux, the Dioscuri: the images of the structure, archaeological 

symbol of Sicily situated in the Valley of the Temples, are artfully 

rendered on the surface of this small but precious kitchen 

appliance.



Цитрус преса / Citrus Juicer

Капак и купа за сок от TritanTM • Универсална цедка и конус от неръждаема стомана • 
Чучур против капене • Мотор 70 W и автоматично включване / изключване

Premium TritanTM bpa-free juicing bowl • Universal and premium reamer and strainer • 70W 
motor & automatic on/off • Anti-drip spout



Цитрус преса / Citrus Juicer

Цитрус пресата разказва автентична сицилианска история. 

Три овални фигури са нарисувани на червен фон, в които са 

изрисувани малки предмети: златистожълти лимони, 

ароматни средиземноморски портокали и очарователния образ 

на планината Етна с бодливи круши. Като завършек цитрус 

пресата е украсена с различни цветни мотиви, наречени 

cartocci на сицилиански диалект. 

The citrus juicer tells a uniquely Sicilian story: against a 

red background are three ovals decorated with golden yellow 

lemons, fragrant Mediterranean oranges and the enchanting 

image of Mt. Etna on the horizon with prickly pears framing the 

foreground. As a finishing touch, the object is adorned with 

different coloured motifs, called cartocci in Sicilian dialect.



Еспресо Кафемашина/ Espresso 

Coffee Machine

Удобен за потребителя контролен панел • Професионален държач за цедка • 
Подвижна платфоррма за чаши • Система за капучино • Система Термоблок & 15 бара

User friendly control panel • Professional filter holder • Removable cup tray • Cappuccino 
system • Thermoblock system & 15 bar

  Ще бъде
наличен от
    2019 г.



Еспресо Кафемашина / 

Espresso Coffee Machine

Декорацията на кафемашината е взета от традицията за 
рисуване на каруци в Катания, увенчана от серия cartocci, 
декорации подобни на стилизирани листа от акант. 
Доминиращата композиция е барокова маска в центъра. В 
долния регистър овална камея представя типична сицилианска 
тема. И накрая, изящна геометрична бродерия, наречена 
catenella, увенчава цялото произведение, което го прави 
наистина специално.

The decoration of the coffee machine is taken from the cart 
painting tradition of Catania, crowned by a series of cartocci, 
decorations similar to stylised acanthus leaves. Dominating the 
composition is a Baroque mask in the centre. In the lower 
register, an oval cameo features a typical Sicilian theme. Finally, an 
exquisite geometric embroidery pattern, called catenella, crowns the 
whole piece, rendering it truly special.



Тостер за 4 филии / Toaster 4 Slice

6 нива на запичане • 3 програми: препичане, претопляне и размразяване
• 2 широки слота • Подвижна тавичка за трохи • Мощност 1500 W

6 browing levels • 3 extra functions: reheat, defrost and bagel • 2 large compartments • 
Crumb tray • 1500 W power

 Ще бъде 
наличен от
    2018 г.



            Тостер за 4 филии / Toaster 4 Slice

Красиви теракотени саксии, изрисувани в стила на 

сицилианската каруца, са вдъхновение за тостера за 4 филии, 

който се отличава с великолепни съчетания от цветни 

декоративни мотиви. На първо място сред тях е тринакрия, 

символ на Сицилия, подчертан от хармонични декорации, 

простиращи се по цялата повърхност на тостера.

Beautiful terracotta pots, painted in the style of the Sicilian 

cart, are the inspiration for the 4-slice toaster, which features 

splendid juxtapositions of colourful decorative motifs. 

Foremost among them is the trinacria, symbol of Sicily, 

highlighted by harmonious decorations extending over the entire 

surface of the object.



Тостер за 2 филии / Toaster 2 Slice

6 нива на запичане • 3 програми: препичане, претопляне и размразяване 
• 2 широки слота • Подвижна тавичка за трохи • Мощност 950 W

6 browing levels • 3 extra functions: reheat, defrost and bagel • 2 large compartments • 
Crumb tray • 950 W power



      Тостер за 2 филии / Toaster 2 Slice

Декорацията на тостера е вдъхновена от традицията на 

сицилианските занаятчии. Този великолепен предмет е украсен 

с изображението на „Bummuli e Quattare”: сицилиански 

теракотени вази, изрисувани в същия стил като 

сицилианските каруци. Декорът представя различни видове 

птици, като величествени петли и платноходки, прекосяващи 

Средиземно море. 

Traditional Sicilian handicraft is the inspiration for the 

decorations of the 2-slice toaster. This marvellous object is adorned 

in the manner of bummuli and quattare, typical terracotta vases from 

Sicily painted in the same style as the traditional cart. The 

iconography features various types of birds, including majestic 

roosters and sailboats heading off towards the 

Mediterranean horizon.



Термокана / Kettle

Плавно отварящ се капак • Подвижен филтър за котлен камък от неръжд. стомана • 
Капацитет 1,7 л.• Автоматично изключване когато водата достигне 100°C или при липса 
на вода

Soft-opening lid • Removable stainless steel limescale filter • 1,7 Lt capacity • Auto shut-off 
at 100°C



Термокана / Kettle

Термоканата е украсена с мотивите на сицилианските каруци 

и цветни мотиви. Долната половина се характеризира с 

овални форми, които обхващат уникални средиземноморски 

вкусове като жълти лимони, средиземноморски портокали и 

огненочервени череши от Етна. Последните щрихи, които 

правят тази скъпоценна термокана още по-специална, са 

типичните сицилиански декорации, известни като paparuni, 

изобразени върху останалата част от повърхността на 

каната.

The kettle is decorated with Sicilian cart motifs and colourful 

patterns. The bottom half is characterised by oval shapes that 

enclose unique Mediterranean flavours such as yellow 

lemons, Mediterranean oranges, and fiery red Etna cherries. 

The final touches that make this precious kettle even more 

special are the typical Sicilian decorations known as paparuni, 

pictured on the rest of the kettle’s surface.



#DGSMEG #DGSICILYISMYLOVE www.smeg.com


