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Klassiskt möter nutid med nya Molteni Caractère:
en modern och skräddarsydd köksikon
Molteni har genom åren etablerat sig i hjärtat på några av världens mest erkända
restauranger. Nu inleder klassiska Molteni en ny era med modern design, unika materialval
(Molteni Décor) och innovativa funktioner anpassade för exklusiva kök.
Nya Molteni Caractère, utvecklad av Electrolux Professional, är en helt kundanpassad
premiumspis, skapad utifrån en kombination av kökets traditioner och nutida design. Med
Molteni Caractère fulländar vi strävan mot det perfekta köket för flera restauranger, hotell och
privata hem.
Skräddarsydd och handgjord för varje kock som önskar skapa sin unika berättelse. Varje
Molteni Caractère är byggd på en stålram som i kombination med moderna, högteknologiska,
material skapar en elegant och solid spis. Kombinationen av robust kvalité och stilfull finish
ger mängder av möjligheter till en unik design.
Electrolux Professionals kategorichef för varmkök, Riccardo Sartor, kommenterar: ”Den
handgjorda och exklusiva designen av premiumspisen har gjort Molteni legendarisk. Nu är det
dags att bredda vårt erbjudande till dem med en passion för design, som söker den perfekta
kombinationen mellan stil och kvalitet samt historiskt arv och innovation”.
Molteni Caractère kan skräddarsys med ”limited edition-tillbehör”, specialdesignade reglage
och beständiga materialval. Många toppkockars dröm om en egen spisskapelse kan gå i
uppfyllelse.
Electrolux Professionals designchef, Michele Cadamuro, tillägger: ”Nya Moltenispisen
utmärker vår förmåga att blanda vårt etablerade arv med tjugohundratalets estetik. Resultatet
är en verklig integration av det klassiska och nutida; ett subtilt och elegant designkoncept som
fortsatt inspirerar och påverkar människors känslor”.
Besök hemsidan för att läsa mer om Moltenis historia och utveckling:
http://www.molteni.com.
Molteni Décor-material
Det senaste materialet i professionella kök, Molteni Décor, är noga utvalt i spistopp och
sidopaneler. Materialet är underhållsfritt och har mycket hög hållbarhet. Molteni Décor är utan
porer, obrännbart och motståndskraftigt mot åverkan som repor, fläckar, värme, eld och UV.
Materialet har visat sig fem gånger starkare och tåligare än granit och mer hygieniskt. Design
och finish finns i många varianter för personlig prägel.
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