
PORTOFINO





Италия е постоянен източник на чудеса и вдъхновение

Всеки регион се характеризира с цветовете на земята, ароматите на морето, 
аромата на провинциалните деликатеси и местните традиции.

Готварските печки Portofino на Smeg са нова почит към движението 
"Произведено в Италия" и са плод на обширния опит и изследвания, които 

превърнаха Smeg в шампион на италианския дизайн в световен мащаб.





Цветовете на малките Лигурийски пристанища внасят светлина и жизненост 
в новата гама уреди Portofino, с модели, които хармонично съчетават 

лекотата и яркостта на средиземноморските нюанси със здравината на 
неръждаемата стомана.

ЦВЕТОВЕТЕ НА PORTOFINO ДАВАТ 
ЖИВОТ НА ВАШАТА КУХНЯ





Тази цветна гама, вдъхновена от богатите тонове на Средиземно море, предлага 
превъзходно качество и се характеризира с чистите линии, типични за 

професионалния кухненски дизайн.
Новата гама PORTOFINO се предлага в 8 различни цвята и 3 различни 
конфигурации: пиролитична фурна с газов плот, пиролитична фурна с 

индукционен плот и многофункционална фурна с газов плот.

И ХАРИЗМАТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ





Очарованието на Portofino, убежище за всички, които търсят красота и 
автентичност, вдъхнови цветовата палитра , внасяйки романтични тонове  в 

сърцето на дома.

ЦВЕТНИ ПЕЙЗАЖИ







Готварската печка Portofino изразява своя 
уникален чар във всяка поцзиция в кухнята, 

независимо дали уредите са вгадени или 
свободно стоящи, осигурявайки цветна 

светлина.

Когато е вграден, Portofino позволява идеално 
подравняване между работния плот и плота на 

фурната, както и с вратите на шкафа и вратите на 
фурната, за елегантна безпроблемна интеграция.

Цветните страни и врата на печката добавят 
финалните щрихи подчертавайки прецизното 

внимание към детайла, което превръща тези уреди в 
истински дизайнерски бижута.

ДИЗАЙН ПОДХОДЯЩ ЗА 
ВСЯКО ПРОСТРАНСТВО





ФУРНАТА
Готварските печки Portofino са проектирани с иновативна електронна система за 
регулиране на температурата, която може да се адаптира за всички процеси на 
готвене. Гамата предлага както модели за почистване с пара така и за пиролитично 
почистване.

Зелено готвене
Прицизния контрол на 

температурите и параметрите 
на готвене позволява 

допълнително намаляване на 
консумацията на енергия, 

което помага да се направят 
готварските печки Portofino 

по-екологични, в съответствие 
с философията на  Smeg.

Оптимални резултати 
при готвене с ниска 

консумация на енергия.



ТЕХНОЛОГИЯ С ТРОЙНИ ВЕНТИЛАТОРИ

Фурната е оборудвана с ексклузивна система с три вентилатора, която 
комбинирана с увеличената мощност на моторите, позволява отлична 
производителност при готвене.
Двата големи странични вентилатора разпределят въздуха около външния 
параметър на кухината, докато по-малкият централен вентилатор 
увеличава вентилацията чрез съдаване на вертикален вихър от топлина. 
Съответно температурата в кухината е еднаква, което позволява храната да 
се готви равномерно на всичките пет нива, както в професионалните кухни.

ИЗОТЕРМИЧНА КУХИНА

Тази нова кухина се характеризира със своята уникална форма, със 
заоблени ъгли и гладки еднакви стени за максимална топлоизолация и 
оптимална енергийна ефективност.
Уникална в своя клас, голямата фурна е категоризирана в клас на 
енергийната ефективност А+ . Перфектната изолация на кухината също 
помага за намаляване на времето за предварително нагряване. 
Мултифункционалната весрия например достига температура от 200 С 
само за 8 мин., докато пиролитичната версия отнема само 6 мин. за да 
достигне тази температура - спестявате 50 % от времето в сравнение със 
стандартна фурна.

XXL КУХИНА 

Изключително голяма кухина на фурната
Готварската печка Portofino разполага с нов изключително голям капацитет на фурната 
от 126 л., предлагащ увеличено пространство и гъвкавост за тези, които искат да 
оптимизират времето за готвене на няколко ястия, поставени във фурната 
едновременно, без смесване на вкусове и миризми.



ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ

Вратата на фурната е оборудвана със ситема Soft Close, която затваря 
вратата с безшумно меко движение , без да е необходимо да я натискате. 

LCD ДИСПЛЕЙ

Голям LCD дисплей помага на всички потребители да постигнат най-
високи нива на прозводителност, като им позволява да наблюдават 
прецизно всички зададени параметри. Дисплеят също така осигурява 
достъп до 20 автоматични програми за готвене, въвеждайки 
потребителите в света на професионалното готвене.

ЕКСТРА ОСВЕТЛЕНИЕ

Голямото стъкло на вратата и вътрешното осветление осигуряват 
максимална видимост на ястията, които се готвят дори когато се 
използват няколко нива едновременно. Вътрешното осветление на 
фурната също е подобрено с добавени 2 допълнителни странични лампи 
в многофункционалната фурна и 4 в пиролитичната версия.



Фурните Portofino могат да бъдат 
оборудвани с голям огнеупорен 
камък за бързо и лесно печене, 
който е идеален за приготвяне на 
здравословна домашна пица, хляб 
и сладкиши, както и риба и 
зеленчуци. С активиране на 
функцията турбо можете да 
приготвите две пици 
едновременно само за 
4 минути.

БЕЗГРАНИЧЕН ИТАЛИАНСКИ СТИЛ 

Готвене на горещ камък



5 НИВА НА ГОТВЕНЕ

Различните нива на готвене позволяват максимална гъвкавост при 
използване и позволяват едновременното готвене на различи 
ястия . Това позволява на потребителите да оптимизират времето , 
прекарано в готвене, приготвяйки множество ястия бързо и 
ефективно като същевременно запазват отличителните вкусове.

СТУДЕНА ВРАТА 

Мултифункционалната версия на готварска печка Portofino 
разполага с тройно остъклена врата, която помага да се поддържа 
външната страна на фурната на стайна температура  по време на 
готвене.
Моделите с пиролитична фурна са оборудвани с 4 - слойна стъклена 
врата, което позволява температурата в помещението да остане 
стабилно дори когато пиролитичната функция е активна.

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ВОДАЧИ

Комплект състоящ се от два водача, които могат да бъдат частично 
или напълно отстранени, се предлага като допълнителна екстра и 
позволява тавите и решетките да се плъзгат навътре и навън лесно 
улеснявайки изваждането им. Този аксесоар гарантира максимална 
безопасност и достъпност избягвайки необходимостта да поставяте 
ръцете си директно във фурната.



Подвижен стъклен панел 
Вътрешното стъкло на вратата на фурната се 
отстранява лесно, което улиснява 
почистването на всички стъклени 
повърхности за оптимална хигиена.

Пиролитично почистване
Чрез функцията за автоматично пиролитично 
почистване цялата мрсотия и мазнина, 
полепнали по стените на кухината се изгарят 
без усилие, без нужда от почистващи 
препарати, благодарене на изключително 
високата температура, достигана от фурната  
(500°С).

Имайл Ever Clean 
Специалният пиролитичен антикисе-
линен емайл Ever Clean улеснява проце-
са на почистване на фурната, като нама-
лява адхезията на мазнини към стените 
благодарение на намалената поръозност 
на повърхността и увеличава яркостта 

Почистване с пара
Екологичната функция Почистване с 
пара улеснява почистването чрез 
използване на пара. Тази пара се 
генерира чрез вкарване на малко 
количество вода в жлеба на кухината, 
без нужда от химически добавки . Този 
процес също така използва по-малко 
енергия.

МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЯ ЗА ПЪРВО 
ПОЧИСТВАНЕ 

Новата кухина е проектирана да ускори и улесни всички етапи от процеса на 
почистване.
Всички ъгли, дупки и фуги са елиминирани и всеки елемент вътре в кухината може 
лесно да се отстрани: горната скара има механизъм за накланяне , а страничните 
рамки могат да се мият в съдомиялна машина. 



ГАЗОВ ПЛОТ
Алхимията на огъня приема нови форми
Кухнята е едно от най-широко използваните среди в къщата, където хората се 
събират да вечерят и споделят пространството през целия ден. Технологичните 
разработки въведени от Smeg, служат за опростяване на ежедневните задачи. 
Компанията се стреми да разбере и предвиди нуждите на своите потребители, които 
проявяват все по-голям интерес къмпълното използване на кухненското 
пространство.

ГАЗОВ ПЛОТ

Масивните чугунени решетки 
покриват целия плот, създавайки 

хармонична и ергономична 
повърхност, върху която 

тенджерите могат да се поставят и 
преместват безопасно и сигурно. 

В допълнние към осигуряването на 
изключително професионален вид, 

те осигуряват отлична 
производителност, която остава 

незасегната във времето. 



Домакински уреди с професионална визия
Горелките са с уникален дизайн с различни подредби за пламъка и предлагат 
превъзходна производителност.
От най-малката до най-мощната ултрабърза горелка, готварската печка Portofino 
може да се използва за множество приложения.

ДВОЙНА УЛТРАБЪРЗА ГОРЕЛКА

Двойната ултрабърза горелка се състои от двойна корона, която 
комбинира ултрабърза горелка с допълнителна горелка. 
Тази горелка се управлява от едно копче, което може да се използва за 
регулиране на мощността от минимум 1,8 kw до максимум 4,2 kw, 
осигурявайки изключително гъвкава и професионална работа.

ЧУГУНЕНИ РЕШЕТКИ

Газовите котлони са оборудвани със здрави чугунени решетки, 
покриващи цялата повхност на готварската печка. Това разширява 
опорната повърхност до максимум, осигурявайки естетическо и 
функционално решение, което е идеално подравнено с плота, както и се 
изравнява с модулни модули, за да създаде рационализиран ефект. 
Линейният и ергономичен дизайн помагат да се осигури на готварската 
печка както професионален вид, така и професионален подход към 
готвенето.



ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ

На индукционния плот топлината 
се генерира само с директния 

контакт на съда в конкретната зона 
зона за готвене, което гарантира 

абсолютна безопасност дори в 
пресъствието на деца .Това помага 
да се оптимизира консумацията на 

енергия, като се използва само 
необходимата енергия за загряване 

на самата тенджера.

Влажна кърпа и капка препарат са 
всичко което е необходимо за да 
остане плотът искрящо чист. 

Освен това липсата на остатъчна 
топлина върху плота 

предотвратява изгарянето на 
пръски или остатъци по 

повърхността, намалявайки и 
опростявайки чистенето.

СЪРЦЕТО НА ДОМА

Готвене в стил готвач
Изпълнение в стил готвач у дома: перфектно приготвени ястия с прецизно 
контролирано време за готвене и мощност, превъзходни характеристики за 
безопасност и лекота на използване са ключовите характеристики на новите 
индукционни плотове Portofino.



Силата на топлината, с намалена естетика
Индукционното готвене е жизнеспособна алтернатива на готвенето на газ и 
представлява превъзходно решение за ускоряване на времето за готвене.

ЕРГОНОМИЧНИ КОПЧЕТА

Прецизният дизайн на готварската печка включва метални копчета за 
управление, вдъхновени от професионалните готварски печки. Тези 
копчета са здрави и солидни, но ергономични и удобни с хармонични 
заоблени форми.

ПРЕЦИЗЕН КОНТРОЛ

Индукционният плот позволява прецизен контрол на температурата 
и готвенето, като значително ускорява времето за готвене.
При индукционните плотове топлината се концентрира в основата на 
тенджерата, поради което ястията се приготвят много по-бързо от 
традиционните газови котлони.





Характеристики на продукта 



g

CPF9GMBL
Черна
Газов плот и многофункционална ел. фурна
Размери (ШхДхВ) 90 х 60 х 90 см.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

ДРУГИ ФУНКЦИИ

КОТЛОНИ
6 зони за готвене
Чугунени решетки
Предна лява - Ултра бърза (двойна)- 4200 W 
Задна лява - Помощна - 1000 W
Предна централна - Помощна 1000 W
Задна централна - Полубърза - 1800 W
Предна дясна - Полубърза - 1800 W
Задна дясна - Бърза - 3000 W

ФУРНА 
9 функции за готвене
20 автоматични програми
Брутен обем 126 л.
Полезен обем 115 л.
Имайл Ever Clean
5 нива
Накланяща се скара
3 вентилатора
2 халогенни лампи
Тройно остъклена врата на фурната
Изцяло остъклена вътрешна врата
Отстраняване на вътрешния стъклен панел
Безшумно затваряне на вратата
LCD дисплей
Опции за настройване на начален и краен час на 
готвене
Охлаждаща вентилаторна система 
Push-Pull отделение за съхранение

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ
1 чугунена опора за WOK, 1 решетка за фурна със заден 
ограничител, 1 мрежа за скара, 1 тава с дълбочина 2 см.,   
1 тава с дълбочина 4 см.



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

CPF9GMR
Червена

CPF9GMBL
Черна

CPF9GMWH
Бяла

CPF9GMOG
Маслинено зелена

CPF9GMYW
Жълта

CPF9GMX
Неръждаема стомана

CPF9GMOR
Оранжева

CPF9GMAN
Антрацитно сиво

KITC9X9-1
Гръб от неръждаема 
стомана

PPR9
Огнеупорен камък 
за пица

PALPZ
Шпатула със сгъваема дръжка 
за 1 пица

PAL2
Широка шпатула с двойна 
дръжка за 2 пици

АКСЕСОАРИ

GT1T-2
Напълно подвижни 
телескопични водачи

GT1P-2
Частично подвижни 
телескопични водачи 

BGCPF9
Чугунена плоча за скара

TPKCPF9
Тапаняки грил плоча



P P
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ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

CPF9GPWH
Бяла
Газов плот и многофункционална 
пиролитична фурна        
Размери (ШхДхВ) 90 х 60 х 90 см 

ДРУГИ ФУНКЦИИ

КОТЛОНИ
6 зони за готвене
Чугунени решетки
Предна лява - Ултра бърза (двойна) - 4200 W 
Задна лява - Помощна - 1000 W
Предна централна - Помощна - 1000 W
Задна централна - Полубърза - 1800 W
Предна дясна - Полубърза - 1800 W
Задна дясна - Бърза -3000 W

ФУРНА 
10 функции за готвене
20 автоматични програми
Брутен обем 126 л.
Полезен обем 115 л.
Имайл Ever Clean
5 нива
Електрическа скара
3 вентилатора
4 халогенни лампи
Четворно остъклена врата на фурната
Изцяло стъклена втрешна врата
Отстраняване на вътрешния стъклен панел 
Безшумно затваряне на вратата
LCD дисплей
Опции за настройка на начален и краен час на 
готвене
Охлаждаща вентилаторна система
Push-Pull отделение за съхранение

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ
1 комлект GT1P-2 - частично подвижни телескопични 
водачи, 1 чугунена опора за WOK, 1 пръчка за грил,         
2 решетки за фурна, 1 мрежа за скара, 2 тави с дълбочина 
4 см



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

CPF9GPR
Червена

CPF9GPBL
Черна

CPF9GPWH
Бяла

CPF9GPOG
Маслинено зелена

CPF9GPYW
Жълта

CPF9GPX 
Неръждаема 
стомана

CPF9GPOR
Оранжева

CPF9GPAN
Антрацитно сиво

АКСЕСОАРИ

PPR9
Огнеупорен камък 
за пица

PALPZ
Шпатула със сгъваема дръжка 
за 1 пица

PAL2
Широка шпатула с двойна 
дръжка за 2 пици

KITC9X9-1
Гръб от нерждаема 
стомана

GT1T-2
Напълно подвижни 
телескопични водачи

BGCPF9
Чугунена плоча за скара

TPKCPF9
Тапаняки грил плоча



P P
ECOg

CPF9IPX
Неръждаема стомана  
Индукционен плот и пиролитична 
многофункционална фурна 
Размери (ШхДхВ) 90 х 60 х 90 см. 

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

ДРУГИ ФУНКЦИИ

КОТЛОНИ
5 зони за готвене
Предна лява - 1400 W -  Ø 14,5 см.
Задна лява - 1850 W - Ø 18 см.
Централна - 2600 W -  Ø 27 см.
Предна дясна - 1400 W -  Ø 14,5 см.
Задна дясна 2300 W -  Ø 21 см.

ФУРНА 
10 функции за готвене
20 автоматични програми
Брутен обем 126 л.
Полезен обем 115 л.
Имайл Ever Clean 
5 нива
Електрическа скара
3 вентилатора
4 халогенни лампи
Четворно остъклена врата
Изцяло стъклена вътрешна врата
Отстраняване на вътрешния стъклен панел 
Безшумно затваряне на вратата
LCD дисплей
Опции за настройки на начален и краен час на 
готвене
Охлаждаща вентилаторна система
Push-Pull отделение за съхранение

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ
1 комплект GT1P  - частично подвижни телескопични 
водачи, 1 чугунена опора за WOK, 1 пръчка за грил, 2 
решетки за фурни, 1 мрежа за скара, 2 тави с дълбочина 
4 см



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

CPF9IPR
Червена

CPF9IPBL
Черна

CPF9IPWH
Бяла

CPF9IPOG
Маслинено зелена

CPF9IPYW
Жълта

CPF9IPX
Неръждаема стомана

CPF9IPOR
Оранжева

CPF9IPAN
Антрацитно сиво

АКСЕСОАРИ

KITC9X9-1
Гръб от неръждаема 
стомана

GT1T-2
Напълно подвижни 
телескопични водачи

PPR9
Огнеупорен камък 
за пица

PALPZ
Шпатула със сгъваема дръжка 
за 1 пица

PAL2
Широка шпатула с двойни 
дръжки за 2 пици



KPF9OG
Аспиратор за комин, Маслинено зелен
Размери (ШхДхВ)  90 х 50 х 80 см.

Копчета за управление
3 скорости + интензивна скорост        
2 LED лампи
Мощност на мотора 275 W 
3 филтъра за мазнини от неръжд. стомана
Диаметър на тръбопровода 15 см.

Скорост
Капацитет

на засмукване
(IEC 61591) 

Ниво на шум
(IEC 60704-2-13) 

I 246 m³/h 51 dB(A)

II 421 m³/h 63 dB(A)

III 612 m³/h 70 dB(A)

Интензивна 781 m³/h 72 dB(A)



НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ

ACCESSORIES

FLT6
Комплект филрти с 
активен въглен

KPF9RD
Червен

KPF9BL
Черен

KPF9WH
Бял

KPF9OG
Маслинено зелен

KPF9YW
Жълт

KPF9X
Неръждаема стомана

KPF9OR
Оранжев

KPF9AN
Антрацитно сиво



Терминологичен речник
Функции за готвене

 ДОЛЕН ЕЛЕМЕНТ (КРАЕН ЕТАП НА ГОТВЕНЕ)
Топлината която се отделя само от дъното на фурната ви 
позволява да завършите готвенето на храни които изискват по-
висока температура на дъното, без да засяга процеса на покафе-
няване. Перфектен за торти, пайове, тарти и пици.

ВЕНТИЛАТОРЕН ЕЛЕМЕНТ (ДЕЛИКАТНО ГОТВЕНЕ)
Комбинацията от вентилатор само с долния елемент позволява 
готвенето да приключи по-бързо.Тази система се препоръчва 
стерилизиране или за довършване на готвенето на храни които 
вече са добре сварени на повърхността, но не и вътре, които 
следователно се нуждаят от малко повече топлина. Перфектен за 
всякакъв вид храна.

ГОРЕН И ДОЛЕН ЕЛЕМЕНТ  
(ТРАДИЦИОННО ИЛИ СТАТИЧНО ГОТВЕНЕ)
Тъй като топлината идва отгоре и отдолу едновременно, тази 
система е подходяща за всякакъв вид храна. Традиционното 
готвене, известно още като готвене със статично или топлинно 
излъчване е подходящо за готвене само за едно ястие наведнъж. 
Перфектен за всички видове печива, хляб и сладкиши и във всеки 
случай особено подходящ за мазни меса като гъши и патешки.

ВЕНТИЛАТОР С ГОРЕН И ДОЛЕН ЕЛЕМЕНТ
Използването на вентилатор в комбинация с традиционните 
настройки за готвене гарантира последователно готвене дори при 
сложни рецепти. Перфектен за бисквити и сладкиши, дори когато 
се готви едновременно на няколко нива.

ВЕНТИЛАТОР С ЦИРКУЛЯРЕН ЕЛЕМЕНТ (ПРИНУДИТЕЛНА 
ВЕНТИЛАЦИЯ ИЛИ ГОТВЕНЕ С ВЕНТИЛАТОР)
Комбинацията от вентилатор и циркулационен елемент (вграден в 
задната част на фурната) ви позволява да готвите различни храни 
на няколко нива, при условие че те се нуждаят от еднакви 
температури и вид готвене. Циркулацията ва горещ въздух 
осигурява моментално и равномерно разпределение на топлината. 
Ще бъде възможно например да готвите риба, зеленчуци и 
бисквити едновременно без да смесвате миризми и вкусове.

ВЕНТИЛАТОР С ЦИРКУЛЯРЕН ЕЛЕМЕНТ И ГОРЕН И ДОЛЕН 
НАГРЯВАЩ ЕЛЕМЕНТ  (ГОТВЕНЕ С ТУРБО ВЕНТИЛАТОР)
Комбинацията от готвене с вентилатор и традиционно готвене ви 
позволява да готвите различни храни на няколко нива 
изключително бързо и ефективно без миризмите и вкусовете да се 
смесват помежду си. Перфектен за големи обеми, които изискват 
интензивно готвене.

ЕКО ФУНКЦИЯ
Използването на скарата и долния елемент заедно с вентилатора е 
особено подходящо за приготвяне на малки количества храна, тъй 
като осигурява ниска консумация на енергия. 

ВЕНТИЛАТОР С ГРИЛ ЕЛЕМЕНТ
Въздухът произвеждан от вентилатора смекчава ефекта от 
мощната топлинна вълна, генерирана от скарата , изпичайки дори 
най-дебелите храни до съвършенство.Перфектен за големи 
парчета месо. (напр. свински бут)

ГРИЛ ЕЛЕМЕНТ
Топлината от грил елемента дава перфектни резултати при печене 
преди всичко за меса с тънка и средна дебелина и когато се 
използва с аксесоара за грил (където е поставен) е идеална за 
равномерно запичане на храната в края на процеса на готвене. 
Перфектен за колбаси, свински ребра, и бекон. 

ПРЪЧКА ЗА ГРИЛ
Пръчката за грил работи в комбинация с грил елемента 
позволявайки храната да бъде идеално запечена.



ДРУГИ ФУНКЦИИ

ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА
Тази специална функция улеснява почистването чрез 
използването на пара, която се генерира чрез вкарване на малко 
количество вода в жлеба на кухината.

ПИРОЛИЗА
Когато тази функция е зададена фурната достига много високи 
температури до 500°С унищожавайки цялата мръсотия, която се 
образува по вътрешните стени на кухината.

ЕКО ПИРОЛИЗА
Когато тази функция е зададена фурната изпълнява един 
пиролитичен цикъл при 500°С за час и половина. Използва се в 
случай на фурни които не са много замърсени.

ВТАСВАНЕ
Топлината идваща от горната част на плота прави възможно 
втасването на всички видове тесто, гарантирайки перфектни 
резултати бързо.

РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО
Размразяването се подпомага чрез включване на вентилатора, за 
да се осигури равномерно разпределение на въздуха със стайна 
температура във фурната. С тази функция времето за 
размразяване се определя автоматично според зададеното тегло. 

РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ
С тази функция времето на размразяване на храната се определя 
автоматично. 

SABBATH
Фурната поддържа температура от 40°С до 100°С за дълги 
периоди от време без включена светлина. 

Сертификати: качество и уважение към околната среда
Прооизводствените единици на Smeg, всички които са сертифицирани съгласно ISO9001, ISO14001 и OHSAS18001 гарантират че се поддържат  
най-високите стандарти за качество като същевременно активно отговарят на всички екологични изисквания, свързани с производството. 
Материалите и компонентите използвани в продуктите на Smeg са подложени на строги лабораторни тестове, гарантиращи най-високи нива на 
ефективност и издръжливост на оборудването. Това оборудване е произведено и тествано съгласно системите за управление на качеството, 
които отговарят на стандартите за качество ISO9001, при пълно зачитане на околната среда в съответствие със стандартите ISO14001 и 
разпоредбите за здраве и безопасност при работа в съответствие с OHSAS18001. В съответствие с европейските директиви и IEC и EN 
техническите стандарти позволяват на Smeg да се постави маркировка СЕ върху пълната гама от своите продукти. Маркировката СЕ е марката 
IMQ, която удостоверява сертификата за качество и безопасност, издаден от Италианския институт за качество.

Всички данни и описания, представени в този каталог могат да бъдат променяни или изтривани по всяко време в съответствие с техническите и 
търговски изисквания на производителя без предизвествие. Никаква форма на иск в това отношение не може дабъде подавана от купувачи, 
дилъри или частни лица. Smeg S.p.A. си запазва правото да прави всякакви промени които счита за необходими за подобряване на своите 
продукти без предварително уведомление. Следователно илюстрациите, данните и описанията съдържащи се в този каталог, не са обвързващи и 
са само ориентировъчни.
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SMEG ИТАЛИЯ

Централно 
управление
SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4 
42016 Guastalla (RE) -Italy 
Tel. +39 0522 8211 Fax 
+39 0522 821456 Email:
smeg@smeg.it www.smeg.it

SMEG ПО СВЕТА

Дъщерни дружества
Australia
SMEG AUSTRALIA PTY LTD
Email: info@smeg.com.au
www.smeg.com.au

Belgium
N.V. SMEG BELGIUM S.A.
Email: info@smeg.be
www.smeg.be

Denmark
SMEG DENMARK 
Email: info@smeg.dk
www.smeg.dk 

Kazakhstan
SMEG KAZAKHSTAN
Email: info@smeg.kz
www.smeg.kz

France
SMEG FRANCE 
Email: smeg@smeg.fr
www.smeg.fr

Germany
SMEG HAUSGERÄTE GmbH
Email: smeg@smeg.de  
www.smeg.de

Great Britain
SMEG (UK) LTD
Email: sales@smeguk.com 
www.smeguk.com

Mexico
SMEG MEXICO S.A. de C.V.
Email: sacha@smeg.com.mx
         simone@smeg.com.mx
www.smeg.com.mx

Holland
SMEG NEDERLAND BV
Email: info@smeg.nl
www.smeg.nl

Poland
SMEG POLSKA Sp. z o.o.
Email: info@smeg.pl
www.smeg.pl

Portugal
SMEG PORTUGAL, Lda.
Email: comercial@smeg.pt
www.smeg.pt

Russia
SMEG RUSSIA OOO
Email: smeg-russia@smeg.com
www.smeg.ru

Spain
SMEG ESPAÑA, S.A.
Email: smeg@smeg.es
www.smeg.es

South Africa
SMEG SOUTH AFRICA (PTY) LTD. 
Email: info@smegsa.co.za
www.smeg.co.za

Sweden
SMEG SVERIGE AB
Email: info@smeg.se
www.smeg.se

Ukraine
SMEG UKRAINA LLC
Email: info@smeg.ua
www.smeg.ua

USA
SMEG USA, INC.
Email: info@smegusa.com
www.smegusa.com 

Представителства
Saudi Arabia
Email: mohammed.hammoudeh@smeg.it

Шоуруми
Milan
Via della Moscova, 58 
20122 Milan, Italy
Tel. +39 02 6595568 
Email: smegmoscova@smeg.it

Corso Monforte, 30 
20122 Milan, Italy
Tel. +39 02 76004848 
Fax +39 02 76004849 
Email: smegmilano@tesec.it

Carpi
Via Volta, 4/E
41012 Carpi (MO)
Tel. +39 059 6329056 
Fax +39 059 6550367 
Email: smegcarpi@tesec.it

Cremona
Via D. Ruffini, 6
26100 Cremona
Tel. +39 0372 438092 
Fax +39 0372 449715 
Email: smegcremona@tesec.it

Modena
Via Emilia Est n° 1028 
Modena 
Tel. +39 059 281327 
Fax +39 059 285179 
Email: smegmodena@tesec.it

Reggio Emilia
Via Gramsci, 5/M
42100 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232238 
Fax +39 0522 232690 
Email: smegreggio@tesec.it

Trieste
Via Carducci, 9
34122 Trieste
Tel. +39 040 3728868 
Fax +39 040 3487868 
Email: smegtrieste@tesec.it



"И там изведнъж  се появява скрит вход  от маслинови и кестенови дървета. Малкото селце 
Портофино се простира във формата на полумесец по ръба на този спокоен залив. Преминаваме 

бавно през тесния проход, който свързва това великолепно естествено пристанище с 
откритото море и навлизаме в в този амфитеатър от къщи заобиколен от зелена гора и всичко 

се отразява в огледалото на спокойните води, където стоят няколко рибарски лодки."

Ги дъо Мопасан | 1889 г. 





www.smeg.com


