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Gama în stilul Retro al anilor 50 de electrocasnice Smeg a luat naștere dintr-o combinație între tehnologie și estetică, 
dintre funcționalitate și stil, combinând diferite elemente culturale care evocă formele inconfundabile și atmosfera anilor 
50. De la culorile vii inspirate de arta pop, până la liniile retro rotunjite, colecția Smeg în stilul retro al anilor 50 este 
o interpretare modernă a aparatelor tradiționale cu o idee de design tipic Smeg: pasiunea pentru inovație și pentru 
electrocasnice ca obiecte cu care să te mândrești.
De-a lungul timpului,  produsele Smeg în stilul retro al anilor 50 au devenit adevărate obiecte de cult datorită 
personalității lor distinctive, iar astăzi sunt unele dintre simbolurile cele mai cunoscute ale designului Made in Italy.

Familia de produse în stilul retro al anilor 50, de la frigidere, congelatoare, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase, 
până la ultima generație de electrocasnice mici, este compusă din diverse elemente unice, versatile, și nonconformiste – 
obiecte de uz zilnic transformate în piese de mobilier și obiecte de design.

Smeg50style.com este site-ul de internet dedicat gamei 
de produse în stilul anilor 50. În același mod în care culorile 
strălucitoare ale produselor în stilul anilor 50 ne creează sentimente 
pozitive, și site-ul reflectă aceeași filosofie veselă și plină de viață, 
ce interpretează tehnica și aspectul estetic, funcționalitatea și stilul.
Fiecare produs este prezentat printr-un număr de imagini 
detaliate, o specificație tehnică și o listă de caracteristici de design 
importante.

ÎN CURÂND

URMĂREȘTE-NE

FAB INDEPENDENT: 
NU DOAR UN 
FRIGIDER 
OARECARE, NU UN 
DENIM OBIȘNUIT.

Smeg și Italia 
Independent combină 
simbolurile trecutului 
pentru a produce un nou 
simbol.

FAB28RDB DENIM ALBASTRU
Mâner negru soft touch

FAB28RDG AURIU
Mâner auriu, logo Smeg FĂCUT 

CU CRISTALE SWAROVSKI

FAB28RCG1 CIOCOLATIU
mâner auriu și logo Smeg 

FAB28RBV3 CATIFEA NEAGRĂ
Negru mat

Frigiderul FAB28 cu gama sa de culori și cu elementele caracteristice rotunjite și line este actorul principal în spațiile de zi 
cu zi, un simbol funcțional și în același timp decorativ. Combinarea și reinterpretarea: acestea sunt acțiunile care o inspiră 
pe Smeg să producă nu numai obiecte, ci produse care au propria lor poveste, propriul lor mod de a fi și de a comunica.
Smeg a creat o ediție limitată exclusivistă a frigiderelor FAB28: versiunea negru mat a frigiderului cu o suprafață ”soft 
touch” cu efect deosebit cauciucat sau frigiderul șic auriu Fab cu un splendid mâner auriu și cu logoul Smeg FĂCUT CU 
CRISTALE SWAROVSKI sau frigiderul integral acoperit cu denim, sau frigiderul luxos ciocolatiu cu logo și mâner aurii 
strălucitoare.

Zona de divertisment a anilor 50 include și o hartă interactivă actualizată constant cu toate adresele celor mai uber-cool locuri 
de pe planetă care au un frigider FAB sau orice alt produs în stilul anilor 50 expus sau în uz.

SMEG50STYLE.COM:

REFERINȚE PENTRU UN DESIGN ABSOLUT

Obiecte simbolice, simboluri care transformă spațiul pe care îl ocupă, noile electrocasnice mici de la Smeg în stilul 
anilor 50 evocă trecutul. Acestea sunt capabile să modeleze spațiile folosite zi de zi, ele aduc un suflu nou în vechile 
obiceiuri și deprinderi, la fel cum se întâmplă în artă și memorie.
Produse compacte și curbate, staruri în bucătărie, create pentru cei care doresc să cocheteze cu ideea de a fi un chef, 
dar nu numai. Sunt create pentru cei cărora le place să se înconjoare cu obiecte cu o estetică deosebită fără a face 
compromisuri în ceea ce privește calitatea de top și performanța. De la prăjitoarele de pâine 2x2 și 2x4, la fierbătoarele 
cu temperatură standard sau variabilă, la blendere sau mixere cu vas, electrocasnicele mici Smeg sunt instrumente 
care asigură performanțe excelente în toate etapele de preparare a mâncării și care au și o personalitate pe măsură.

NOILE SIMBOLURI ALE SPAȚIULUI CASNIC

ELECTROCASNICE STILATE CULORI CU NUANȚE VII ȘI DESIGN 

RETRO CU FORME ROTUNJITE

About 50s

50s fun

SMEGazine

Store locator
S-a creat de asemenea o zonă specială pentru 
SMEGazine, care conține informații actualizate 
periodic pentru a reține atenția utilizatorilor și 
pentru a dezvălui curiozități din universul Smeg. 
Pentru a încuraja interacțiunea și participarea, 
secțiunea de divertisment a anilor 50 permite 
utilizatorilor finali să distribuie fotografiile lor 
Flickr ale electrocasnicelor Smeg într-o galerie 
multimedia creată în acest scop publicată pe 
site.



O nOuă mOdalitate de a interpreta spălatul rufelOr: 
mașina de spălat rufe este un Obiect cu care să te 
mândrești.

Clasa de eficiență energetică: A+
Caracteristici:

    2 rafturi pe ușa interioară - Capacitate 7 kg - Volum supl
    mentar - Viteză variabilă de stoarcere până la 1400 rpm
    - 15 programe - Sistem Aquastop total - Timer pornire
    întârziată până la 24 h - Opțiune fără stoarcere

mașinile de spălat vase smeg creează O atmOsferă 
strălucitOare și viu cOlOrată.

Clasa de eficiență energetică: A+++
Caracteristici:

    13 seturi - EnerSave -20%
    5 programe + 4 programe rapide
    FlexiTabs - Opțiune timer pornire cu întârziere 1-9 h
    Distribuție variată opțiune 1/2 încărcare FlexiZone 1/2
    Opțiune spălare rapidă - Aquatest - Aquastop total
    HxWxD 88,5 x 59,8 x 62,7 cm (67,5 cm mâner inclus)

Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii

FAB50 FAB30 CVB20

CVB20      +    FAB28

LBB14

FAB28
un fOrmat Original pentru un frigider mic cu persOnalitate 
puternică.
Capacitate: 120 litri
Clasa de eficiență energetică: A+
Ușă nereversibilă
Caracteristici:

    Capacitate alimente proaspete: 101 litri
    Dezghețare automată
    Capacitate alimente congelate: 13 litri
    Congelare rapidă
    HxWxD 96 x 54,3 x 63,2 cm (68 cm mâner inclus)

Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau stânga.
Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii
Svi modeli hladnjaka dostupni su sa srebrnom ručkom i logom

Organizare inOvatOare, numerOase cOmpartimente cre-
ate ad hOc pentru vinuri spumante, aperitive, băuturi & 
gustări.

Capacitate: 130 litri
Clasa de eficiență energetică: A+
Ușă nereversibilă
Caracteristici:

    Termostat reglabil
    Dezghețare automată
    HxWxD 96 x 54,3 x 63,2 cm (68 cm mâner inclus)

Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau stânga.
Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii

perfOrmanță și persOnalitate într-un singur prOdus irezistibil.

Capacitate: 40 litri
Clasa de eficiență energetică: E
Ușă nereversibilă
Caracteristici:

    Iluminat interior cu LED
    Depozitare pe ușă
    1 raft tip balcon +1 Raft pentru sticle
    HxWxD 73 x 40.4 x 52 (56 cm cu mâner)

Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau stânga.
Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii, cu 
excepția versiunii aurii.
Versiunea aurie este disponibilă cu mâner și logo aurii FĂCUT CU 
CRISTALE SWAROVSKI

mașina de spălat vase, irOnică și nOncOnfOrmistă, care 
caracterizează bucătăria.

Clasa de eficiență energetică: A+++
Caracteristici:

    13 seturi - EnerSave-20% 5
    5 programe + 4 programe rapide
    Opțiune pentru tablete FlexiTabs - Opțiune timer pornire
    întârziată 1-9 h 
    Distribuție variată opțiune 1/2 încărcare FlexiZone 1/2
    Opțiune spălare rapidă - Aquatest nou - Aquastop total
    HxWxD 82 x 60 x 58,4 cm (63,0 cm mâner inclus)

Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii

spațiu dublu pentru clienții care dOresc capacitate mare fără

a accepta cOmprOmisuri în ceea ce privește designul.

Capacitate: 484 litri
Clasa de eficiență energetică: A+
Ușă nereversibilă
Caracteristici:

    Capacitate alimente proaspete: 362 litri
    2 Zone de prospețime (0°C)
    Integral Frost-free
    Capacitate alimente congelate: 107 litri
    Congelare rapidă
    Dimensiuni: HxWxD 187,5 х 80,4 х 76,6 cm (81 cm cu tot cu mâner)

Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau stânga.
Versiunile crem, argintiu, alb disponibile cu mâner și logo argintii
Versiunea crem este disponibilă și cu mâner și logo alamă

Culori disponibile:

Crem
 

Argintiu Alb 

cOngelatOrul care se asOrtează perfect cu frigiderul 
fab20 pentru a crea O cOmbină Originală side-by-side 
în stil american.

Capacitate: 197 litri
Clasa de eficiență energetică: A+
Caracteristici:

    Buton congelare rapidă
    Termostat reglabil
    Capacitate alimente congelate: 26 litri
    HxWxD 151 x 60 x 68,2 cm

(73,2 cm cu tot cu mâner)
Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau stânga.
Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii

Culori disponibile:

Crem Negru Roșu

FAB32
cOmbina frigider-cOngelatOr care îmbină capacitatea mare și 
culOarea.

Capacitate: 328 litri
Clasa de eficiență energetică: A++
Ușă nereversibilă
Caracteristici:

    Capacitate alimente proaspete: 229 litri
    Dezghețare automată
    Capacitate alimente congelate: 75 litri
    Congelare rapidă
    NO FROST
    Dimensiuni: HxLxP 192,6 x 60 x 72 (cu tot cu mâner)

Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau pe stânga.
Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii

Roșu

Roșu

Crem

Crem

Argintiu

Argintiu

Alb

Alb

Albastru 
P.

Albastru 
P.

Verde P.

Roz

Roz

Verde P.

Portocaliu

Portocaliu

Verde 
lime

Verde 
lime

Negru

Negru

Albastru

Albastru

frigiderul cu dOuă uși care interpretează culOrile în stilul autentic al 
anilOr 50.

Capacitate: 296 litri
Clasa de eficiență energetică: A++
Ușă nereversibilă
Caracteristici:

    Capacitate alimente proaspete: 229 litri
    Dezghețare automată
    Capacitate alimente congelate: 64 litri
    Congelare rapidă
    HxWxD 168 x 60 x 68,2 cm (73,2 cm mâner inclus)

Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau pe stânga.
Toate versiunile sunt disponibile cu mâner și logo argintii

Culori disponibile:

un adevărat simbOl al stilului. un frigider creat pentru a uimi și a încânta.

Capacitate: 256 litri
Clasa de eficiență energetică: A++
Ușă nereversibilă
Caracteristici:

    Capacitate alimente proaspete: 222 litri
    Dezghețare automată
    Capacitate alimente congelate: 26 litri
    Congelare rapidă
    HxWxD 151 x 60 x 68,2 cm (73,2 cm mâner inclus)

Notă: disponibil cu deschidere pe dreapta sau pe stânga.
Toate versiunile, în afară de Ciocolatiu, Denim și Auriu sunt disponibile cu 
mâner și logo argintii, iar versiunile Ciocolatiu și Auriu sunt disponibile cu 
mâner și logo aurii 
Modelul Denim este disponibil cu mâner Negru soft touch și logo argintiu

Culori disponibile:

Crem Argintiu Alb

Alb Alb

Albastru 
P.

Roz Verde P.

Verde 
Lime

Dungi 
colorate

Galben Denim Ciocolatiu Catifea 
neagră

AuriuSteagul 
Marii 
Britanii

Portocaliu

Negru

Roșu

Albastru

Culori disponibile:

Crem

Portocaliu 

Negru

Roșu

Steagul 
Marii 
Britanii

Culori disponibile:

Crem Negru

Roșu Steagul 
Italiei

FAB5

FAB10 FAB10H BLV2ST2FAB

Culori disponibile:

Crem Negru Roșu

Portocaliu Steagul 
Marii 
Britani

Culori disponibile:

Crem Alb

Albastru 
P.

Roz

Culori disponibile:

Crem Negru

Roșu Roz

Culori disponibile:

Crem Negru

Roșu

Albastru 
P.

Roz

Portocaliu

Argintiu Verde 
lime

Cu toate că s-au făcut toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile din textele noastre sunt corecte în momentul în care sunt date la tipar, această broșură nu trebuie considerată un ghid infailibil pentru 
specificațiile actuale, și nici nu constituie o ofertă de vânzare pentru nici un produs anume. Smeg își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără a anunța acest lucru.

Auriu

Culori disponibile:

Toate versiunile sunt 
disponibile cu mâner și 
logo argintii


