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Знаете ли, че...

• NEFF Slide&Hide® – изчезваща-

та врата. Тя плавно се спуска под 

печката, без да намалява размера на 

фурната – така че готвещият да може 

да опитва и разбърква с лекота. Край на 

неудобното навеждане, за да се извади 

или опита ястието. При затвяране 

просто се издърпва нагоре удобната 

въртяща се дръжка, без да 

се налага да се проме-

ня позицията на 

ръката.

Пазар

Домакинските уреди Neff са 
истинско откритие за всеки 
творящ кулинарни шедьоври 
гастроном в България. Марка-
та отговаря на нарастващото 
търсене от страна на български 
потребители към стойностни, 
съвременни технологични решения за 
дома и в частност на засиления интерес към 
„умни“ уреди. 

Високо ценените в Европа кухненски електро-
уреди NEFF отговарят напълно на основните 
изисквания при избора на потребителите – 
качеството и устойчивостта. 

Постижения на марката

Основана през 1877 г. в Бретен, Баден-
Вюртемберг, компанията днес е един от 
водещите производители на домакински 
уреди за вграждане в Европа. Продуктовото 
портфолио включва всички съвременни уреди 
като фурни, плотове, аспиратори, хладилници 
и фризери, съдомиялни машини и напълно 
автоматични кафе автомати. От 1982 г. 
NEFF принадлежи на BSH Hausgera

..
te GmbH със 

седалище в Мюнхен. 

Няколкократно NEFF получава награди 
за дизайн, както и за качеството на 
продуктите от Stiftung Warentest със знак 
„ДОБРО ДО МНОГО ДОБРО“. Наградата за 
опазване на околната среда през 2008 г. 
също свидетелства за отговорния курс на 
компанията за екология и устойчивост. 

Днес в Бретен – производствената локация на 
марката, се произвеждат годишно повече от 
500 000 фурни и около 500 000 аспиратора. В 
допълнение – в Бретен се намира Центърът за 
развитие за парна технология.

Продуктът

Зад множество функции 
на уредите, които сега са 
незаменими в кухнята, стои 
името NEFF.

Например вградените фурни 
от NEFF се предлагат освен със 

система за самопочистване – функция 
пиролиза, и с иновативната система 

Easy Clean. Този метод на почистване, 
разработен от NEFF, е особено прост, бърз и 
нежен към уреда.

Вградените фурни се предлагат в различни 
размери и цветове. За индивидуални 
изисквания по отношение на пространство 
се предлагат компактни фурни, големи 
фурни и двойни фурни. Класическите фурни 
се интегрират идеално в най-разнообразни 
интериорни решения. Особено атрактивно 
и практично оборудване, което съществува 
само във фирмата NEFF, е системата Slide 
& Hide, с помощта на която вратата на 
фурната се прибира напълно, плавно и леко 
под фурната. Това позволява неограничен 
достъп до вътрешността на печката.

Чекмеджетата за затопляне на съдовете 
преди сервиране гарантират, че кулинарното 
изживяване на гостите ще бъде съвършено 
изтънчено.

С иновативни решения при готварските 
плотове на NEFF всеки страстен кулинар 
може да превърне вдъхновението си в 
реалност – независимо дали става дума за 
TwistPad®Fire, FlexInduction, PotBoost или за 
плот с вградена аспирация. Електрическите 
и индукционните плотове са с единствени по 
рода си характеристики, като всички имат 
нещо общо: зареждат с вдъхновение тези, за 
които готвенето е страст.

Ако съществува едно-един-
ствено изречение, което да 
синтезира цялата идея зад 
марката NEFF, то това е:  
„Душата на кухнята не е 
печката, а готвещият със 
страст, който я използва“.
Тази философия на Карл Андре-
ас Неф, основал компанията 
през 1877 г. в Германия, служи 
като отправната точка в 
създаването на едни от най-
иновативните уреди, чиято 
основна цел е да улеснят 
максимално „готвещите със 
страст“ в тяхното начина-
ние. Дългият път на марката 
започва от първата газова 
печка, предназначена за пе-
карни и патентована от NEFF 
(1919 г.), минава през първата 
микровълнова печка в Европа, 
излязла на пазара през 1957 г., 
и продължава до наши дни с из-
вестните фурни Slide®&Hide® 
(2002 г.). Днес NEFF неспирно 
трупа важни международни 
награди за дизайн и иновации 
за своите естетични и функ-
ционални уреди. Те превръ-
щат готвенето в специално 
събитие, а кухнята – в едно 
от най-красивите помещения 
в дома. С неизчерпаемите си 
идеи компанията NEFF винаги 
е вдъхновявала хората да при-
готвят храната си със стил и 
страст. 
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В допълнение към фурни с интегрирани 
микровълни, които, разбира се, 
са особено подходящи за кухни с 
ограничено пространство, има и 
самостоятелни микровълнови фурни 
за вграждане със или без функция 
грил. Разнообразните автоматични 
програми, функцията запаметяване и 
привлекателният дизайн характеризират 
тези кухненски уреди. NEFF предлага и фурни 
с пара, които позволяват приготвяне на 
едновременно хрупкави и сочни, но и богати 
на хранителни вещества храни.

Аспираторите NEFF са замислени така, че 
да задоволят изискванията на всеки. Те са 
ефективни, тихи и оборудвани с амбиентна 
светлина. А дизайнът и позиционирането 
на аспиратора ще се адаптират идеално в 
пространството на кухнята.

Хладилниците NEFF се предлагат с 
чекмеджета FreshSafe с функция 
за контрол на нивото 
на влажността, при 
което плодовете 
и зеленчуците се 
запазват хрупкави, 
здравословни и 
свежи за по-дълъг 
период.

NEFF

Знаете ли, че...

• CircoTherm
® – готвене 

на до четири нива във фурната 

едновременно. Насоченият въздушен 

поток с висока скорост гарантира, 

че ястията не си пречат и не смесват 

ароматите си.

• Comfort Flex – напълно разтягащи се во-

дачи, които позволяват лесно хващане на 

тавата отстрани с две ръце. Това 

е по-сигурно и по-удобно, 

защото готвещи-

ят е далеч от 

топлината.

Знаете ли, че...

• Магнитен пръстен TwistPad® за 

управление на готварските плотове. 

С леко докосване се активира желаната 

зона за готвене, а със завъртане се из-

бира нивото на мощност. Магнитният 

TwistPad® е подвижен и спомага за лесно 

почистване на плота.

История

1877  
Карл Андреас Неф създава в Бретен, Герма-
ния, фабрика за газови печки. 

1885  
Създаване на нови промишлени фурни NEFF за 
сладкарството.

1919  
Патентоване на пекарна за сладкарската 
промишленост.

1950  
Създаване и стартиране на серийно произ-
водство на фурни с термостат, който поз-
волява прецизен контрол на температурата 
във фурната. 

1957  
Предлагане на първата микровълнова печка в 
Европа за бързо приготвяне на храната.

1958  
Разработване на първия индукционен котлон 
за „готвене върху студен котлон“. 

1961  
NEFF предлага първите вградени в мебелите 
фурни. Кухнята става по-уютна.

1970  
Нова модулна готварска печка NEFF Domino 
прави възможно избирането на различни еле-
менти за печката – газ, електричество, фри-
тюрник, грил, подгряване – и съчетаването 
им в един уред.

90-те  
Изключително творчески период за дизайна 
на кухните в NEFF – непретенциозните кух-
ненски уреди вече не са само функционални, 
те започват да добиват по-стилен външен 
вид. В дизайна на плотовете и фурните са 
добавени елементи от хром и елегантни ци-
фрови дисплеи с високотехнологично аудио 
оборудване.

2002  
Патентоване на известните фурни 
Slide®&Hide®.

Съвременно 

развитие

Готвенето помага 
на хората да 
общуват. За повече 

време за кулинарно 
творчество NEFF 

предлага интелигентни 
уреди Home Connect. Това 

дава възможност за управление на фурна, 
хладилник, съдомиялна машина и други 
домакински уреди чрез Wi-Fi. Home Connect 
е все по-разширяваща се платформа, която 
пренася кухнята в бъдещето.

Ценности на марката

NEFF разработва и произвежда домакински 
уреди за хора със силен афинитет към 
готвенето, които ценят функционалността, 
дизайна и удобството. Вече повече от 140 
години за NEFF човекът е сърцето на кухнята. 
С вдъхновяващи идеи марката продължава 

да поставя нови стандарти, особено в 
основните си компетенции за готвене 
и печене. Например със системата 
за горещ въздух CircoTherm®, 
единствената напълно прибираща 
се врата на фурната Slide & Hide® и 
управление с един бутон TwistPad®.


