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Predstavitev dogodka

Večer vrhunskih slovenskih tehnoloških dosežkov,
umetnosti in večne lepote
Dva top modela v enem večeru
Slovensko podjetje Gorenje, eno izmed vodilnih evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov,
je v ponedeljek 30. avgusta 2004, v Pragi pripravilo elitni dogodek, namenjen poslovnim
partnerjem iz celega sveta. Gala večer je bil izpeljan v veličastnem okolju praškega gradu
Hradčani, ki ga je na začetku 20. stoletja sooblikoval tudi slovenski arhitekt Jože Plečnik.
Vrhunec dogodka je bila predstavitev nove generacije pralnih strojev in sušilnikov perila. Ti so
obiskovalce iz vsega sveta navdušili s svojo tehnično dovršenostjo, podobo in inovativnostjo.
Zvezdo večera, najbolj prestižnega med novimi pralnimi stroji, Gorenje Premium Touch, je
ob boku predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca predstavila Pražanka, top model med
svetovnimi manekenkami, Eva Herzigova.
Nepozaben večer je na Hradčanih minil v znamenju vrhunskih dosežkov slovenskih tehničnih
strokovnjakov in umetnosti. Obiskovalce so razvajali klasični zvoki violine v modernih
interpretacijah kanadskega violinista Dr. Drewa, balet Narodnega gledališča iz Prage in nastop
iz sveta edinstvene praške otroške opere. Očarali so jih multimedijski plesno-gledališki spektakel
Lanterna Magika, stari hiti v moderni predelavi slovenskega All Capone Štrajh Tria in duhovna
nostalgija z bogatim glasom prve dame hrvaške glasbene scene Josipe Lisac.

Gradivo za novinarje
Skupina Gorenje - predstavitev

Skupina Gorenje
Gorenje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov s tehnično, tehnološko
in poslovno odličnostjo. Skupino Gorenje predstavlja krovna družba Gorenje, d.d., ter 47
odvisnih družb, od tega 33 v tujini. Gorenje je največji slovenski neto izvoznik, ki izvozi 93%
svoje proizvodnje in ima več kot petdesetletno tradicijo na področju izdelovanja in prodaje
gospodinjskih aparatov s 4% tržnim deležem v Evropi. Letno proda preko 2,8 milijona velikih
gospodinjskih aparatov v več kot 60 držav sveta, preko 75 % prodaje se izvrši pod lastno
blagovno znamko. Letno ustvari 850 milijonov evrov prihodkov. Je član evropskega združenja
CECED. Delnice Gorenja, d.d., kotirajo na ljubljanski borzi.
Blagovna znamka Gorenje zagotavlja inovativnost, tako na področju tehnične dovršenosti kot
sodobnega dizajna, in prijaznost do okolja. Njena nova podoba, ki so jo letos razvili v Gorenju,
temelji na vrednotah družine in doma. Osebnost blagovne znamke je sodobna, dinamična,
kreativna in topla, kot nekdo, s komer se z navdušenjem spoprijateljimo. Inovativni detajli
aparatov gorenje olajšujejo gospodinjska opravila in s svojo funkcionalnostjo omogočajo, da
dlje in bolj sproščeno uživamo v družinskem krogu.
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Veliki misleci nove generacije
Širok spekter Gorenjevih aparatov za dom je zdaj bogatejši za tehnološko dovršeno generacijo
novih pralnih strojev in sušilnikov perila. Vrhunska tehnologija, prepričljivo oblikovanje in
izjemno preprosta ter učinkovita uporaba so temeljne odlike aparatov, ki predstavljajo vrhunec
dolgoletnega dela v razvojnem jedru tega največjega slovenskega proizvajalca opreme za dom.
Nova generacija inteligentnih gospodinjskih aparatov je v središče sodobnega doma postavila
ugodje trenutkov, ki jih lahko ljudje posvetijo drug drugemu, medtem, ko neizbežna opravila
namesto njih opravijo drugi. Vsakdanji pomočniki, ki jih predlaga Gorenje, so prav aparati nove
generacije!
Soustvarjati prijazno bivanjsko okolje je temeljna zaveza dela Gorenjevih strokovnjakov, ki
so razvili popolnoma novo in edinstveno tehnologijo, da bi z njo omogočili učinkovito in
racionalno upravljanje s časom. V Gorenju so z rojstvom nove generacije pralnih strojev in
sušilnikov perila aktivirali popolnoma novo proizvodno linijo v tovarni, kjer nastaja razvojno,
tehnološko in dizajnersko prenovljen vrhunski program pralnih strojev in sušilnikov perila
nove dobe. Z novo generacijo pralnih strojev in sušilnikov perila izpolnjujejo množico želja,
potreb in prostorov.
Nova generacija pralnih strojev in sušilnikov perila ima vgrajeno inteligentno tehnologijo
s senzorskim upravljanjem (UseLogic®). Kljub najnovejši tehnologiji pa ne potrebujete
posebnega znanja ali časa, da osvojite znanje za programiranje stroja, saj je upravljalna
plošča povsem preprosta in pregledna za upravljanje. Če želite, lahko pralni stroj in sušilnik
perila postavite v stolp ali drug ob drugega in ju upravljate z eno samo upravljalno ploščo.
Zmogljivost pranja je do 6 kg perila. Novost je tudi 33 cm velika odprtina vrat, ki omogoča
lažje vlaganje perila. Oblika in ergonomija pralnega stroja in sušilnika perila so skrbno in
premišljeno izdelani, z njimi želijo v Gorenju ustvariti nov trend v lepoti nege perila. Nova
linija pralnih strojev je na voljo v širokem izboru samostojnih prostostoječih in podpultnih
različic, ki jo dopolnjuje še paleta 44 cm globokih modelov. Podpultni -3 cm nižji in plitvejši 44 cm globoki pralni stroji so popolna novost iz Gorenja. Novi aparati presegajo tradicionalen
Gorenjev sloves po okoljski prijaznosti, saj dosegajo še boljše rezultate, kot jih zahteva najvišji
energijski razred. Najboljši pralni stroji dosegajo poleg nizke porabe energije izvrstne učinke
pranja in ožemanja.
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Dobrodošli v svetu inteligentnega upravljanja
Kupce želimo za hip ustaviti z mislijo pri vprašanju kaj lahko in morajo danes poleg popolne
nege perila še pričakovati od pralnega stroja. Preprosta uporaba, enostavno upravljanje, večja
zmogljivost polnjenja, želena velikost aparata, posebni programi pranja, prijaznost do okolja,
varnost, zanesljivost, prilagodljivost in privlačna oblika so že samoumevni. Poleg vseh teh
samoumevnih pričakovanj lahko od danes naprej pričakujejo in zahtevajo še več. Tehnologija
prihodnosti je postala sedanjost.
Edinstvena svetovna novost, ki so jo razvili vrhunski strokovnjaki iz Gorenja, je pralni stroj
Gorenje Premium Touch. To je prvi pralni stroj na svetu z ekranom na dotik, ki ga odlikujejo
izjemne prednosti in inovativne rešitve napredne inteligentne tehnologije UseLogic®. Ekran
na dotik uporabljate zelo enostavno. Želene programe in nastavitve izbirate s preprostim
dotikom s prstom, medtem ko sledite navodilom v enem izmed 29 - ih jezikov. Revolucionarna
novost pralnega stroja Premium Touch je tudi v tem, da dosega 2000 obratov centrifuge v
minuti. Pridih edinstvenosti pa mu daje tudi samodejni zdrs dozirne posode za pralni prašek
iz ohišja stroja, kar vas dokončno prepriča, da je mehansko upravljanje preteklost. Dobrodošli v
svetu inteligentnega upravljanja.
Središče pralnega stroja Premium Touch je tehnologija UseLogic®, ki temelji na delovanju
inteligentnih senzorjev. Senzorji zbirajo in obdelujejo podatke o pralnem postopku. Nenehno
zaznavajo količino perila, čistost vode in količino pene in tako omogočajo, da dosežete
najboljše pralne učinke z najmanjšo možno porabo vode, energije in pralnih sredstev.
Najnaprednejša ponudba ekrana na dotik je izbira edinstvenega programa, ki so ga v Gorenju
poimenovali »Čarodej za pranje«. Z dotikom na ekran sporočite svojemu pralnemu stroju le
kakšno vrsto perila želite oprati, določite stopnjo umazanosti in pritisnete na start. Čarodej bo
nato samodejno nastavil in zagnal najustreznejši program pranja. Poleg običajnih, že znanih
programov pranja pa vam Premium Touch omogoča tudi pestro izbiro med vrsto povsem novih
in inovativnih programov pranja, npr. mix, jogging, lažje likanje itd., za prav vse posebne želje in
potrebe in še več. Če želite, si lahko sami ustvarite in shranite za vselej svoj lastni program
pranja, s postopki, ki se vam zdijo najprimernejši za določena oblačila.
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Monarque - hladilna vitrina za shranjevanje vina

Monarque spreminja prostore bivanja
Vino. Kot živo bitje je, ki potrebuje vso vašo ljubezen. Njegova cvetica potrebuje čas za zorenje,
sedimentiranje in staranje. Nekoč je vino čas zorenja in shrambe preživljalo v vinskih kleteh.
Sodoben način bivanja pa mu ne omogoča vedno takšne hrambe. V Gorenju, kjer neprenehoma
snujejo in iščejo rešitve, so mu zato posvetili posebno pozornost.
Tisočletne izkušnje vinarjev so v Gorenju rodile navdih, ki izvira iz vzora starodavnega
načina kletarjenja in ljubezni do vina. Vino so od nekdaj shranjevali daleč stran od hrane v
mrzlih, temnih, hladnih in vlažnih vinskih kleteh. Hladilna vitrina za shranjevanje vina z
aristokratskim imenom Monarque je novost iz Gorenja, ki vam ponuja idealno rešitev za
vzdrževanje ravnotežja med tradicijo shranjevanja vina in njegovo kvaliteto. Je rezultat dela
Gorenjevih najboljših strokovnjakov, ki so vanj vložili vso svojo inovativnost, smisel za
tehnične rešitve in sodoben dizajn, z vso pozornostjo v skrbi do okolja.
Hladilna vitrina Monarque je precizno izdelana z namenom pravilnega hlajenja in zorenja
vina. Ravno pravšnja temperatura, nespremenljiva lega steklenic, visoka stopnja vlage,
zaščitenost pred svetlobo in zvočna izolacija vitrine poznavalcem omogočajo, da svoji
kolekciji vina zagotovijo prave življenjske pogoje kjerkoli. Shranjevanje vina v vitrini, namesto
v klasičnem hladilniku, daje opazno razliko kvaliteti vina, kot posledici pravilnega shranjevanja.
Vanj lahko brez strahu shranite tudi odprte steklenice, pa se vino ne bo skvarilo. Poseben
način hlajenja, vzdrževanja vlage in sterilnega okolja lahko koristno uporabite tudi za hrambo
farmakoloških izdelkov.
Vitrine so izdelane v dveh izvedbah, z možnostjo prostostoječe ali vgradne postavitve. Lahko si
jo omislite kot vitrino za hlajenje vina - od 5 do 15°C zgolj z nosilci za shranjevanje steklenic
ali pa kot center za shranjevanje napitkov - od 1 do 10°C z dodanimi posebnimi policami.
Vitrine so zvočno izolirane. Zvočna izolacija deluje kot zaščita proti zvočnim tresljajem z
namenom vzdrževanja homogenosti usedlin v vinu. So hermetično zaprte. Imajo poseben
zaščitni premaz na dvojni zasteklitvi vrat s kaljenim steklom proti UV žarkom. Temperatura
hlajenja je idealna, lahko jo nastavite posebej za rdeče in posebej za belo vino. Avtomatsko
vzdržujejo visoko stopnjo vlažnosti - nad 80 odstotno vlago. V notranjosti je 7 izvlečnih
polic, ki jih odlikujejo vodila iz nerjavnega jekla s kromiranimi žičnatimi nosilci za steklenice.
Police so opremljene z izbranimi lesenimi okvirji kot zaključki polic iz češnjevega lesa z
nadihom hrastove barve. Steklena vrata elegantno obkroža okvir iz brušenega aluminija, ki ga
dopolnjuje moderno oblikovan ergonomski ročaj.
Vse to samo zato, da ustvarijo čimbolj avtentično shranjevalno okolje. So brezčasno lepe,
praktično zasnovane, brezmejno umestljive v vsak prostor. So tako lepe in uporabne, da želijo
v Gorenju z njimi sprožiti revolucionaren trend v opremljanju prostorov.
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