Expressz szállítást ígér az új szaküzlet

CSERÉLJE A JÓT
MÉG JOBBRA!
Új Whirlpool-szaküzlet és
bemutatóterem nyílt Budapesten, a Dráva utcában,
ahol a márka szinte teljes
konyhagépválasztékát megtekinthetik és megrendelhetik a vásárlók.
bemutatóterem cégérén különleges szolgáltatásukra hivatkoznak: a magyarországi készletben elérhetô Whirlpool beépíthetô konyhai
gépek: hûtôszekrények, sütô-, fôzôkészülékek,
mosó- és mosogatógépek, páraelszívók a megrendeléstôl számított 24 órán belül, expressz-gyorsasággal vehetôk át üzletükben. Az Expressz Konyha tulajdonosai biztosak a dolgukban, ugyanis
garanciát is vállalnak: amennyiben bármilyen okból
csúsznának a határidôvel, évi 100 százalék kamatnak megfelelô engedményt biztosítanak. A részletekrôl weboldalon adnak információt.
Sokan vívódnak, mielôtt belevágnának egy-egy
nagyobb szabású konyharekonstrukcióba, mit kezdjenek a korábban használt, lecserélésre érett készülékekkel. Kidobni sajnálják, a lakásban kerülgetni értelmetlen lenne. A Dráva utcai üzletben ebben is
segítenek, a „Jót még jobbra” akció keretében átveszik
az öreg masinákat, értéküket beszámítják az új árába.
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Aki betér az üzletbe,
aligha csalódik a kínálatban.
Itt minden egyes darab a
magasabb minôségi kategóriát képviseli. A „Master
Selection” sorozat készülékválasztéka igen meggyôzô, mert egyrészt a sokféle,
ám mégis egységes. Az irányadó konyhatrendekhez alkalmazkodó dizájn révén rendkívül esztétikus, és a választott konyhastílust maradéktalanul
kiszolgáló belsôépítészeti megoldásokat kínálnak, a tetszetôs külsô pedig a legutolsó mûszaki
fejlesztéseket takarja. Vannak közöttük indukciós
hevítésû, a kerámialapok sebességét sokszorosan felülmúló halogén-, illetve egyéb, trükkös
módon bôvíthetô zónákkal, idôprogramozással
vagy speciális hôtartományokkal rendelkezô
fôzôlapok is. Energiafogyasztásuk mindig optimális. Elegáns megjelenésüket a minden oldalról
csiszolt, részletmegoldásaiban is igényesen kivitelezett, szegélymentes perem szavatolja.
Beépíthetô sütôkbôl is gazdag az Expressz
Konyha választéka. Kapható öt vagy nyolc sütôfunkciós készülék, amely légkeveréssel és forrólevegô-befúvásos sütési móddal is mûködik.
Ezeket a készülékeket rendkívül pontos, szenzoros hômérséklet-szabályozás vezérli, de elérhetôk 20 nyelven, szövegesen kommunikáló, 50
beépített receptet, illetve ezek kötetlen módosítását kínáló sütôk is. Bennük az ételek garan-

hirdetés

táltan a kívánt hômérsékleten és minôségben
készülnek el.
A sütés-fôzés után következik a sokak számára nem túl kedvelt mûvelet: a mosogatás. Ehhez
is jó szívvel tudnak olyan gépeket ajánlani, amelyek a leggondosabb háziasszonynál is szebben
dolgoznak, takarékosan bánnak mind a vízzel,
mind a villamos árammal, s nem utolsósorban a
háziasszony idejével. Ez a takarékos üzemmód és
mûködési komfort jellemzi a boltban kapható
A+ energiaosztályú hûtôgépeket is.
Végül, de nem utolsósorban érdemes szólni a
modern konyhák már-már nélkülözhetetlen berendezési tárgyáról, a páraelszívóról is. A modern
lakásokban gyakran egy térbe kerül a konyha és az
étkezô, a háziaszszonyok kénytelenek állandó
harcot vívni a
fôzés elkerülhetetlen illataival, s
ez ellen hasznos
társak a korszerû, nagy teljesítményû,
ám
csendes üzemû
páraelszívók.
A Whirlpool-szaküzletben külön
felsô vagy álló szekrényes elhelyezéshez tervezett, 3 dimenziós elven mûködô mikrohullámú
sütôk is kaphatók, amelyek „tudják” az önmûködô programozást, hôlégkeverést vagy Crisp funkciót éppen úgy, mint a grillezést vagy a fagyasztott élelmiszerek extragyors felolvasztását.
Aki mindezekrôl bôvebb információt, a termékekrôl, az akciókról, a díjtalan házhozszállításról
szeretne bôvebb információt, a cég weboldalán, a
www.whirlpoolplaza.hu címen tájékozódhat. A
bolt április 30-ig kedvezményes nyitási akcióval
várja a vásárlókat.
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EXPRESSZ KONYHA Bemutatóterem
1133 Budapest, Dráva utca 6.
Telefon: (1) 785-5795, (30) 933-1806
Web: www.whplaza.hu
Nyitva tartás: H–P: 10-18 óráig; Sz: 10-14 óráig
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