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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  10 maja 2018 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 
wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadza do oferty 
frytkownicę beztłuszczową SAF21. 

Moda na zdrowe odżywianie i wysportowaną sylwetkę nie mija. Sklepy ze zdrową 
żywnością oraz kluby fitness cieszą się coraz większą popularnością, a liczba ich 
sympatyków wciąż rośnie. Efektem tego jest zmiana naszych jadłospisów na lekkie i 
niskokaloryczne. Pomocne przy eliminowaniu z naszego życia ciężkich potraw, 
tłuszczów i dań, do których wykorzystywany jest olej, są urządzenia takie jak 
frytkownica beztłuszczowa.  

Model SAF21 marki PRIME3 to kompaktowa frytkownica, która daje możliwość 
przygotowania potraw bez użycia tłuszczu. Chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku 
frytki, pieczone warzywa czy soczysty kotlet z kurczaka staną się stałą pozycją w 
naszym codziennym menu. 

Dzięki technologii RAV (Rapid Air Vortex), czyli szybko opływającemu potrawy 
gorącemu powietrzu, charakteryzuje się ona bardzo niskim zużyciem oleju, co ma 
zbawienny wpływ na nasze zdrowie i ciało. Funkcja ta gwarantuje także równomierne 
podgrzanie, przygotowywanych w 2l koszu, produktów. 

Frytkownica SAF21 posiada dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED, na 
którym włączysz lub wyłączysz urządzenie, ustawisz czas (max. 30 minuta) oraz 
temperaturę (od 80 do 200°C). Dzięki stosowaniu bardzo małej ilości tłuszczu i 
łatwemu czyszczeniu urządzenia masz pewność, że przygotowanie zdrowego posiłku 
dla Ciebie i Twojej rodziny to czynność szybka i przyjemna. Dodatkowo frytkownica 
powietrzna, w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń tego typu, produkuje o 
wiele mniej dymu i zapachów. Kontrolowanie diety nigdy nie było tak proste! 

Specyfikacja techniczna: 
• Kompaktowy rozmiar 
• Elastyczna regulacja temperatury 80-200C 
• Timer: 30 minut 
• Moc: 1000W 
• Zasilanie: 220-240V~50/60 Hz 
• Wymiary: 26 x 21 x 28,3 cm 
• Waga: 2,55 kg 
• EAN:5901750502477 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 199 zł 
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- KONIEC – 
 
 

O firmie 2N-Everpol. 
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów 
na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych w swoich 
dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj. Blaupunkt, Clarion, Audiomedia, Prime3, 
Brax, Helix, Match , Myaudioart, Lector oraz Morel. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe w 
Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, MORELO, WEINSBERG, TABBERT, 
GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOL oraz dystrybutorem marek MOVERA, FRANKANA , REIMO, DOMETIC, 
ISABELLA, VENTURA, KNAUS.  
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli 
Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm 
w Polsce. W roku 2017 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego grona firm wyróżnionych 
„Diamentem Forbesa”. 
 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
  
Informacja prasowa: 
Katarzyna Dokowicz 
PR & Marketing Manager 
Katarzyna.dokowicz(at)Everpol.pl 
tel. +48 519 141 499 
 
Dane rejestrowe: 
2N-Everpol Sp. z o.o. 
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 
 
Biuro handlowe: 
ul. Polna 6 
05-500 Chyliczki 

http://www.prime3.eu/
http://www.everpol.pl/

