
EXPO 2015: FABER ОТВАРЯ ВРАТИТЕ НА СПЕЦИАЛНА КУХНЯ НА СЪБИТИЕТО THE 

ART DESIGN BOX.  ПАРТНЬОР В СЪВЪРШЕНСТВОТО: SCAVOLINI 
 

Един график, запълнен със събития и места за демонстрация на готвенето за разкриване на 

всички тайни на италианската кухня 

 

Милано, юли 2015 г. Двадесет мероприятия за демонстрация на готвене за разкриване на всички 

тайни на италианската кухня. Faber,  фирмата, която изобрети аспиратора в 1955 г., отвори 

специално училище за готвене по време на Art Design Box, точно отвън на Expo 2015, в Rho, на ул. 

Via Achille Grandi № 50.  Партньор в проекта е Scavolini,  водеща фирма във сектора от 1984 г. От 

типични до здравословни ястия, от десерти до храна за улицата, ще има различни мероприятия, 

които не трябва да се пропускат до пробване на истински италиански вкусове. 

 

Общо 20 мероприятия ще изучават всички теми от италианското готвене между 1-ви юли и 31 

октомври. Шеф-готвачите ще ангажират публиката с ястия за празници и специални случаи или с 

ястия, които са перфектни за деца. Събитията ще се провеждат по време на Art Design Box, едно 

изложбено пространство, отворено за публиката на повече от 600 кв.м, разделено на изкуство и 

промишлен дизайн и предлагащо готварско шоу, изложби, изложбени зали, презентации и модни 

ревюта. 

 

Мероприятията за готварското шоу ще се състои в кухнята Motus на Scavolini, проектирана от 

Vittore Niolu, която изследва и перфектно пресъздава социалната роля на съвременната кухня: 

кухнята не е повече място, посветено  на храната, превръщайки се в многоцелево пространство, 

едно задушевно място за среща на семейството и в същото време, среда, посветена на изграждане 

взаимоотношения и празнично настроение. Кухнята Motus ще бъде съоръжена със система 

електрически уреди, включващи плот, фурна, мивка и смесител от гама на Franke, създадена от 

Nruno Barbieri: това са продукти с високи професионални експлоатационни данни, произтичащи 

от ноу-хауто на световния лидер в производството на мивки и електрически уреди от високия 

клас. 

 

Местоположението ще бъде разкрасено от аспиратора Arkea от гамата Limited Edition, създаден за 

честването на 60-годишния юбилей на Faber. Аспираторът Arkea се отличава със своя финиш 

Silver Leaf и е първият аспиратор-лампион от гамата на F-light генерацията, с хромотерапевтичен 

ефект на осветлението: благодарение на иновативните LED RGB лампи е възможно да изберете 

предпочитания от Вас цвят  или да сменяте измежду широка гама цветове последователно, 

създавайки по този начин абсолютно уникална атмосфера в предпочитаното от всеки 

домакинското обкръжение. 

 

За пълната програма на събитията, посетете www.faber com или следете всички актуализации на 

страницата ни във Facebook www.facebook.com/FaberCappe. 

 

Faber  
Фирмата Faber е основана в 1955 г. като фирма, специализирана в обработката на пластмасови 

материали и синтетични смоли. От 1958 г. Faber се фокусира върху производството на 

кухненски аспиратори, произвеждайки първите плексигласови модели и създавайки така 

наречената „ Област  Fabriano за аспиратори“. Силната страст и решителност в преследване 

http://www.facebook.com/FaberCappe


на своите цели скоро резултира в разширяването на фирмата от местно предприятие в 

Европейска фирма, а след това и в световен концерн, благодарение на непрекъснатото 

придобиване на производствени мощности. С присъствие на 4 континента и заводи в 7 държави 

– Италия, Швеция, Франция, Аржентина, Турция, Индия и Мексико, както и представителен 

офис в Русия, Faber е дин от трите световни производители на кухненски аспиратори. В 

Италия Групата води в своя сектор, като всеки един на два кухненски аспиратори е произведен 

от Faber, като на международните пазари е представен както от своя собствен бренд, така и 

от местни водещи марки.  Непрекъснатият процес на Faber за интернационализация и 

желанието му да приеме нови предизвикателства доведоха до присъединяването на Faber към 

Franke, най-големият шведски многонационален лидер в Кухненските Системи. 

 

www.faberspa.com 

 

Scavolini 
Фирмата Scavolini е основана в 1961 г. от братята Valter и Elvino Scavolini, и в рамките на 

няколко години, се е превърнала от малка занаятчийска фирма, произвеждаща кухни в един от 

най- важните участници в промишлеността на Италия. Scavolini първа оглави Италианския 

сектор в 1984 г., позция, която все още се държи и до днес. 

Фирмата израстна за кратък период от време и днес е промишлен завод , заемащ 200 000 кв.м. 

площ, от която 90 000 кв.м. са закрита площ) с работна ръка от 550 служители. Резултатът 

от усилията на фирмата може да се види от нейния стокооборот, който в 2014 г. достигна  

173 млн.евро. Освен това, сателитната промишленост на доставчици на модулни елементи, 

която в течение на времето се разрстна около фирмата, днес е важен източник на местната 

заетост. 

 

www.scavolini.com 

 

Къде:  ART DESIGN BOX, via Achille Grandi 50, Rho: изход на миланското метро Rho Fiera; 

магистрали А4 и А8, отбивка Expo Triulza, спирка на бърз влак, Rho Expo. Пространството, 

заемащо повече от 600 кв.м.  разделено на изкуство и промишлен дизайн, е отворено за публика  и 

е налично за фирмите за продуктови презентации, изложбени зали, магазин в магазините и модни 

ревюта. То е част от Fuori Expo Rho 2015. ART DESIGN BOX предлага на публиката заангажиран 

изложбен календар, организиран в сътрудничество с Академията Brera  за изящни изкуства и ADI, 

предлагащи стимулиращо място за развлечение, също за отдих преди или след посещение на 

универсалното изложение. 

 

www.artdesignbox.com 

 

Прес-офис на Faber  

mediahook +39 02 45486501 

Sara Gugliotta <s.gugliotta@mediahook.it> 

 

Прес-офис на Scavolini 
Studio Roscio PR&Consulting +39 02 3450212 

press@scavolini.com 
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