
 

 

ОТ КАКЪВ АСПИРАТОР СЕ НУЖДАЕТЕ? 

НОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА FABER ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ВАШАТА КУХНЯ 
 

Едно ново приложение, помагащо на клиентите и професионалистите да изберат точния 

аспиратор за своите нужди. Сега е налично безплатно на www.faberspa.com 

 

Fabriano, 15 май 2014 г. Светът на Faber и неговите изключителни модели сега са включени 

в Приложението. Новото приложение, разкриващо целия свят на Faber, може да бъде свалено от 

faberspa.com и то предлага снимки и спесификации на нови продукти, както и вникване в 

технологията и качеството, които традиционно характеризират бренда. Но над всичко, 

потребителите могат да изберат модела аспиратор, най-подходящ за техните вкусове и 

потребности на базата на разнообразие от шаблони на кухненски обстановки. 

 

Приложението е безспорно един ценен дигитален инструмент за професионалистите в 

индустрията, архитекти и дизайнери, които могат д аго използват за предварителен преглед на 

избрания аспиратор в специфични кухненски обстановки. Но то е толкова полезно само за най-

изисканите клиенти, които искат да персонализират своята кухня, използвайки най-напредналите 

симулационни технологии. 

 

Приложението отразява света на Faber във всички негови многостранни аспекти. Първият раздел 

„Продукти“ започва с най-последните иновации, лансирани неотдавна на Salone del Mobile в 

Милано, след това представя най-изключителните модели на колекцията на Faber,  разделени 

между гамите на F-ligh generation, Хибридни, Дизайнерски, Класически и Ретро аспиратори, и 

накрая отделя място на аксесоарите и информацията за резервните части на всеки аспиратор. 

Изчерпателната галерия в раздела „Медия“ съдържа видеo материали  относно изключителните 

технологии на Faber, новият каталог 2014 г. и снимки на апсиратори в различни жилищни 

обстановки, за да се види от първа ръка стила и елегантността, предоставяни от аспираторите 

Faber в каквото и да е кухненско обзавеждане.  

 

За по-финно приспособяване на техните лични вкусове и нужди, потребителите могат да 

използват раздела, наименован „От какъв аспиратор се нуждаете“, посредством който могат да 

решат какъв стил предпочитат и кой аспиратор най-добре подхожда на техните желания и нужди 

по отношение  на цвят, материал и тип на монтаж. Обратно, разделът „Практика“  е 

конфигурационна платформа, чрез която потребителите могат да разгледат избрания аспиратор в 

кухненска среда, наподобяваща тяхната собствена. 

 

Да научите повече относно фирмата и стойностите на бренда, които са оформили историята на 

аспиратора, разделът „Faber – Стойност“ проучва  всички аспекти на напълно италианското 

съвършенство на Faber. 

 

Винаги в преследване на най-иновативните решения за подобряване живота в кухнята, Faber 

разглежда своите аспиратори като средство за революционизиране начина, по който използваме, 

проектираме и наистина, живеем в най-важното помещение в жилището. Дори напред във 

времето, Faber се стреми да разработва нови технологии и оригинални дизайни с най-голямо 

внимание към максимизиране икономията на енергия и защита на околната среда.   
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