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Nowy powiew świeżości z urządzeniami chłodniczymi marki MPM 

 

Marka MPM przedstawia premierowe produkty z kategorii chłodnictwa. Wśród 

najnowszych modeli urządzeń znajdziemy: wyjątkowo pojemną chłodziarko-

zamrażarkę multi door, nowoczesne chłodziarko-zamrażarki z funkcją NO FROST  

− zarówno w części chłodniczej jak i w zamrażarce, a także zamrażarkę szufladową  

z funkcjonalnymi i wygodnymi przedziałami do przechowywania. 

 

Przestrzeń dla wymagających. 

Wyjątkowa pojemność chłodziarko-zamrażarki multi door MPM-434-SBF-04 zaspokoi 

potrzeby dużej rodziny i pozwoli cieszyć się przechowywaniem większych zapasów. 

Tygodniowe zakupy spożywcze to wygodne rozwiązanie, które oszczędza nasz czas  

i pieniądze, w przeciwieństwie do częstych wizyt w sklepie. Jedynym minusem, który może 

przemawiać przeciwko okresowym zakupom jest krótki termin przydatności do spożycia 

niektórych artykułów, takich jak mięso czy warzywa. Marka MPM podpowiada  

jak przechowywać produkty spożywcze, by były świeże na dłużej!  

 

Owoce jagodowe – truskawki, poziomki, maliny czy borówki, powinno się przechowywać 

niemyte oraz z szypułkami, aż do momentu zjedzenia. Winogrona, sałata, papryka, brukselka, 

rzodkiewka, warzywa korzenne czy kapusta także lepiej zachowują swoją jędrność w chłodzie. 

Witalność zielonych wiktuałów, a zatem ich soczystość i chrupkość, przedłuży skutecznie 

chłodziarka wyposażona w pojemnik na warzywa i owoce z regulacją wilgoci. Surowe mięso, 

jak również ryby i owoce morza, to produkty o zdecydowanie najkrótszym terminie 

przydatności, które bezwzględnie potrzebują niskiej temperatury.  

By zadbać o swoje bezpieczeństwo, artykuły spożywcze z tej grupy warto przechowywać  

w specjalnych komorach świeżości. Chłodziarko-zamrażarka multi door umożliwia regulację 

temperatury we wnętrzu od 0 do 5ºC, a nowoczesny system chłodzący Multi Flow, zapewnia 

lepszy przepływ powietrza oraz szybsze schładzanie komory po otwarciu lodówki. Dotykowy, 

elektroniczny wyświetlacz umieszczony na drzwiach ułatwia kontrolę nad urządzeniem, a 

przyjazne dla oka oświetlenie LED nie powoduje wzrostu temperatury wewnątrz lodówki. 

Wysoka klasa energetyczna A+ przy znacznych gabarytach urządzenia jest potwierdzeniem 

innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w tym modelu. 

Chłodziarko-zamrażarka multi door MPM-434-SBF-04 cena detaliczna: 2723 pln 

 

Napoje zawsze pod ręką. 

Soki, nektary i wszelkie napoje po otwarciu powinno przechowywać się w lodówce, ponieważ 

w niższej temperaturze wolniej ulegną procesom degradacji. Aby nie zabierały miejsca 

przeznaczonego na produkty spożywcze, warto ulokować je w specjalnych półkach na 

drzwiach chłodziarki. Model MPM-381-FF-24W, ma ich aż 4! Wyposażenie lodówki  

(3 półki i 2 wysuwane pojemniki w części chłodzącej oraz 3 przedziały w części mrożącej) jest 

bardzo praktyczne. W obu komorach znajduje się funkcja NO FROST, która pozwala 



 

 

zapomnieć o uciążliwym szronie. Dzięki wysokiej klasie energetycznej urządzenia (A++),  

a także funkcjom: Eco,  Wakacje czy Super, możemy ograniczyć zużycie prądu aż do 30%!  

Chłodziarko-zamrażarka MPM-381-FF-24W cena detaliczna: 1399 pln 
 

Nabiał górą! 

Miejsce nabiału w lodówkowej hierarchii znajduje się na samej górze, ponieważ najwyższa 

półka ma nieco wyższą temperaturę od pozostałych. Wpływa to korzystnie na dobre bakterie 

kwaszące. Sery, jogurty, kefiry i mleko mogą gościć w swoim sąsiedztwie np. otwarte dżemy 

czy ciasta. Miejsce na prawidłowy podział produktów zapewnić może nowoczesna 

chłodziarko-zamrażarka MPM-366-FF-21, o pojemności 366 l brutto. Wygodne 

rozmieszczenie półek gwarantuje sporą przestrzeń do przechowywania żywności, zarówno w 

części chłodzącej jak i mrożącej. Intuicyjny, elektroniczny system sterowania dotykowego 

zdecydowanie ułatwi obsługę urządzenia, a jego klasyczny design świetnie wkomponuje się 

w każde wnętrze.  

Chłodziarko-zamrażarka MPM-366-FF-21 cena detaliczna: 1339pln  
 

Lodowa kraina 

Mrożenie to zdecydowanie jedna z najlepszych metod konserwacji żywności. Nie niszczy 

cennych witamin i minerałów, a jednocześnie pozwala zachować świeżość produktów nawet 

do kilkunastu miesięcy. Lody, mrożone dania i owoce, powinny być przechowywane  

w odpowiednich warunkach. Raz rozmrożone, nie powinny być poddawane mrożeniu 

ponownie. Przyczyna jest taka sama jak w przypadku mięs. Niska temperatura pomaga uśpić 

aktywność namnażających się mikroorganizmów, a wysoka sprzyja ich rozwojowi. Ważne 

więc jest, by urządzenie posiadało kilka istotnych funkcji, takich jak  

np.: utrzymywanie niskiej temperatury w przypadku braku energii zasilającej. Zamrażarka 

szufladowa marki MPM w takich sytuacjach oferuje chłód (-18ºC do -9 ºC) przez 20 godzin! 

Wygodne kieszenie "Slim Space" umiejscowione w drzwiach nadają się świetnie do 

krótkotrwałego przechowywania torebek z mrożonkami, a wskaźnik Super Freeze sygnalizuje 

nam dźwiękiem uchylone drzwi. Dodatkowo, 6 przedziałów oraz kosz BIG BOX na produkty 

o większych gabarytach, umożliwiają wygodne przechowywanie. Czas mrożenia to 13 

kilogramów na dobę! 

Zamrażarka szufladowa MPM-278-ZF-11 cena detaliczna: 1536 pln  
 

Odpowiednie przechowywanie żywności jest kluczowe w zdrowej diecie. Trzymając się wyżej 

opisanych zasad, sprawimy, że świeżość produktów spożywczych będzie zachowana dłużej. 

Z nowymi modelami chłodziarko-zamrażarek i zamrażarki marki MPM można ulokować 

zapasy, na które zawsze brakowało miejsca. #Włączgościnność i dziel się świeżymi 

produktami ze swoimi bliskimi! 
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