
FAB PEŁEN 
WIADOMOŚCI: 
KOMUNIKUJ SIĘ 
Z NAJBLIŻSZYMI 
W ZABAWNY SPOSÓB.

Smeg, w zgodzie z nowym trendem 
personalizacji obecnym w wystroju 
wnętrz, skorzystał ze specjalnego 
efektu farby tablicowej i stworzył 
kolejną ikonę wzornictwa. 

www.smeg.pl

50’S STYLE

50’S STYLEEKSKLUZYWNA KOLEKCJA FAB28

Rodzina urządzeń Smeg 50’s Style powstała w wyniku połączenia technologii, estetyki, funkcjonalności oraz stylu, czyli dzięki 
połączeniu różnic kulturowych, które oddają niepowtarzalny urok i atmosferę lat 50. ubiegłego stulecia. Od jaskrawych barw 
zainspirowanych Pop Art, po zaokrąglone linie retro – Smeg 50’s Style jest współczesną interpretacją tradycyjnych urządzeń, 
w które został tchnięty duch wyjątkowego wzornictwa Smeg. Wzornictwa, które można zdefi niować jako bezgraniczną pasję do 
innowacji oraz urządzeń będących obiektami wartymi pokazania. Z upływem lat produkty z kolekcji 50’s Style stały się ikonami 
wzornictwa i dziś mogą uchodzić za godnych ambasadorów stylu „Made in Italy”.

W skład kolekcji urządzeń Smeg 50’s Style wchodzą: chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, pralki oraz zmywarki. Kolekcję 
tworzą unikalne, uniwersalne i nonkonformistyczne produkty codziennego użytku, które stały się symbolem ponadczasowego wzornictwa. 

FAB28RDB JEANS
Czarny uchwyt Soft Touch

FAB28RDG ZŁOTY
Uchwyt w kolorze złotym, logo Smeg 

MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS

FAB28RDMC MULTIKOLOR
Uchwyt i logo w kolorze srebrnym

FAB28RRV1 CZERWONY AKSAMIT
Uchwyt i logo w kolorze srebrnym

Chłodziarko-zamrażarka FAB28 z całą paletą różnorodnych barw, o delikatnych i zaokrąglonych kształtach, pozostaje niekwestionowanym 
liderem wśród urządzeń będących ikonami wzornictwa. Łączenie i reinterpretacja – to kluczowe czynności, które zainspirowały 
Smeg, aby opracowywać nie tylko zwykłe przedmioty codziennego użytku, lecz produkty mające do opowiedzenia własną historię 
oraz sposób bycia i komunikowania się z otoczeniem. 
Smeg stworzył ekskluzywne, limitowane kolekcje chłodziarko-zamrażarek FAB28: począwszy od wersji w matowej czerni 
oraz czerwieni o powierzchni soft touch z wyjątkowym efektem aksamitu, przez szykowną złotą interpretację z logo MADE WITH 
SWAROVSKI ELEMENTS, a skończywszy na modelach pokrytych w całości jeansem czy farbą tablicową.

STYLOWE PRODUKTY

PEŁNE ŻYCIA BARWY I NIETUZINKOWE WZORNICTWO RETRO
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WYJĄTKOWE URZĄDZENIE, KTÓRYM WYPADA SIĘ CHWALIĆ.

Klasa efektywności energetycznej: A++

Parametry:
Pojemność: 7 kg, 15 programów prania, max. ilość 
obrotów: 1400 obr./min., sterowanie elektroniczne, 
2 półki na drzwiach od wewnątrz, opóźniony czas 
startu do 24 godz., pełny Acquastop.
Wymiary (W x S x G): 89 x 59,6 x 69 cm 
(głębokość wraz z uchwytem)

Wszystkie wersje kolorystyczne 
posiadają wykończenie w kolorze 
srebrnym.

ZMYWARKA WYPEŁNIAJĄCA WNĘTRZE JASNOŚCIĄ ORAZ WYJĄTKOWOŚCIĄ.

Klasa efektywności energetycznej: A+++

Parametry:
Załadunek: 13 kompletów, EnerSave - 20%, 5 programów 
standardowy + 5 programów szybkich, FlexiTabs, QuickTime, 
opóźniony czas startu do 9 godz., FlexiZone, Aquatest, pełny 
Acquastop, system planetarnego zmywania. 
Wymiary (W x S x G): 88,5 x 59,8 x 67,5 cm 
(głębokość wraz z uchwytem)

Wszystkie wersje kolorystyczne posiadają wykończenie w kolorze 
srebrnym.

FAB50 FAB30 CVB20

CVB20      +      FAB28

LBB14

FAB28
NIETUZINKOWY ROZMIAR OBDARZONY WIELKĄ OSOBOWOŚCIĄ.

Pojemność brutto: 120 l
Klasa efektywności energetycznej: A+
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Pojemność netto komory chłodziarki: 101 l
Automatyczne odszranianie
Pojemność netto komory zamrażarki: 13 l
Wymiary (W x S x G): 96 x 54,3 x 68 cm 
(głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania drzwi zarówno 
na prawą, jak i lewą stronę.
Wszystkie wersje kolorystyczne  posiadają wykończenie w kolorze 
srebrnym.

WYKRACZA ZNACZNIE POZA TRADYCYJNE RAMY KLASYCZNEGO MINIBARU.

Pojemność brutto: 135 l
Klasa efektywności energetycznej: A+
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Regulowany termostat
Automatyczne odszranianie
Wymiary (W x S x G): 96 x 54,3 x 68 cm 
(głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania 
drzwi zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Wszystkie wersje kolorystyczne  posiadają wykończenie w kolorze 
srebrnym.

PARAMETRY I OSOBOWOŚĆ W NIESZABLONOWYM OPAKOWANIU.

Pojemność brutto: 33 l
Klasa efektywności energetycznej: D
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Oświetlenie wnętrza led
Możliwość przechowywania produktów na drzwiach od wewnątrz
Wymiary (W x S x G): 73,4 x 40,4 x 56 cm 
(głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania drzwi zarówno 
na prawą, jak i lewą stronę, (z wyłączeniem modelu FAB5RGO).
Wszystkie wersje kolorystyczne posiadają wykończenie w kolorze 
srebrnym.
Wersja w kolorze złotym jest wykończona złotym uchwytem oraz logo 
MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS.

IKONA NADAJĄCA PRZESTRZENI KUCHENNEJ NIEPOWTARZALNEGO CHARAKTERU.

Klasa efektywności energetycznej: A+++

Parametry:
Załadunek: 13 kompletów, EnerSave - 20%, 5 programów 
standardowy + 4 programy szybkie, FlexiTabs, QuickTime, opóźniony 
czas startu do 9 godz., FlexiZone, Aquatest, pełny Acquastop.
Wymiary (W x S x G): 81,8 - 88,8 x 59,8 x 63 cm 
(głębokość wraz z uchwytem)

Wszystkie wersje kolorystyczne posiadają wykończenie w kolorze 
srebrnym.

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE DLA MIŁOŚNIKÓW WZORNICTWA RETRO, CENIĄCYCH 
DUŻĄ POJEMNOŚĆ URZĄDZENIA.

Pojemność brutto: 467 l
Klasa efektywności energetycznej: A++
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Pojemność netto komory chłodziarki: 315 l
2 komory Life Plus 0°C
No-Frost
Pojemność netto komory zamrażarki: 97 l
Strefa ekspresowego zamrażania
Wymiary (W x S x G): 187,5 x 80,4 x 81 cm (głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania drzwi zarówno 
na prawą, jak i lewą stronę.
Wersja kremowa, srebrna i biała, posiadają wykończenie w kolorze srebrnym.
Wersja kremowa jest również dostępna z wykończeniem w kolorze mosiężnym.

Kremowy Srebrny Biały

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE Z FAB28 DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY 
MARZĄ O STYLOWYM SIDE BY SIDE.

Pojemność brutto: 197 l
Klasa efektywności energetycznej: A+
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Przycisk ekspresowego zamrażania
Regulowany termostat
Wymiary (W x S x G): 151 x 60 x 73,2 cm 
(głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania 
drzwi zarówno na prawą, jak i lewą stronę.
Wszystkie wersje kolorystyczne  posiadają wykończenie w kolorze 
srebrnym.

FAB32
PRAKTYCZNA CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA, ŁĄCZĄCA DUŻĄ POJEMNOŚĆ Z NIETUZINKOWYM 
KOLOREM.

Pojemność brutto: 328 l
Klasa efektywności energetycznej: A++
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Pojemność netto komory chłodziarki: 229 l
Automatyczne odszranianie
Pojemność netto komory zamrażarki: 75 l
Strefa ekspresowego zamrażania
No-Frost
Wymiary (W x S x G): 192,6 x 60 x 72 cm (głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania drzwi zarówno 
na prawą, jak i lewą stronę.
Wszystkie wersje kolorystyczne posiadają wykończenie w kolorze srebrnym.

Dostępne wersje kolorystyczne:

CzerwonyKremowy Srebrny Biały Pastelowy 
błękit

Pastelowy 
róż

Pastelowa 
zieleń

Pomarań-
czowy

LimonkowyCzarny Niebieski

MODEL W PEŁNI INTERPRETUJĄCY ORYGINALNY STYL RETRO LAT 50. UBIEGŁEGO STULECIA.
Pojemność brutto: 295 l
Klasa efektywności energetycznej: A++
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Pojemność netto komory chłodziarki: 229 l
Automatyczne odszranianie
Pojemność netto komory zamrażarki: 64 l
Wymiary (W x S x G): 168,8 x 60 x 72 cm (głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania drzwi zarówno 
na prawą, jak i lewą stronę.
Wszystkie wersje kolorystyczne posiadają wykończenie w kolorze srebrnym.

PRAWDZIWA IKONA WZORNICTWA, ZACHWYCAJĄCA ORAZ HIPNOTYZUJĄCA.

Pojemność brutto: 256 l
Klasa efektywności energetycznej: A++
Brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi

Parametry:
Pojemność netto komory chłodziarki: 222 l
Automatyczne odszranianie
Pojemność netto komory zamrażarki: 26 l
Wymiary (W x S x G): 151 x 60 x 73,2 cm (głębokość wraz z uchwytem)

Uwaga! Urządzenie dostępne z możliwością otwierania drzwi zarówno 
na prawą, jak i lewą stronę.
Wszystkie wersje - za wyjątkiem wersji w kolorze czekoladowym, złotym 
oraz w jeansie - posiadają wykończenie w kolorze srebrnym. 
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paski
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aksamit

Czerwony
aksamit

Multikolor Tablica Czekoladowy

Flaga 
brytyjska

Dostępne wersje kolorystyczne:
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Dostępne wersje kolorystyczne:
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Dostępne wersje kolorystyczne:Dostępne wersje kolorystyczne: Dostępne wersje kolorystyczne: Dostępne wersje kolorystyczne:

Flaga 
włoska

FAB5

FAB10 FAB10H LVFAST2FAB

Niniejsza ulotka nie jest reklamą i nie stanowi oferty publicznej. Ze względu na ciągłe doskonalenie procesu produkcji, Smeg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Informacje i fotografi e zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku. Smeg Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.
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