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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  18 lutego 2019 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadził do oferty 

nowy model czajnika elektrycznego – SEK41. 

 

Czajnik to dzisiaj podstawowe wyposażenie każdej kuchni, spotkać go można  

w każdym domu. To już nie tylko produkt pierwszej potrzeby, w którym zagotujemy 

wodę na kawę czy herbatę, to także ważny element wyposażenia wnętrza.  

Wychodząc naprzeciw użytkownikom, którzy oczekują coraz wyższej funkcjonalności  

i estetyki urządzeń kuchennych, PRIME3 wprowadza do oferty nowy czajnik 

elektryczny SEK41  o mocy 2200 W i pojemności 1,7 l (min. 0,5 l), dzięki czemu 

szybko i bez problemu zagotujemy wodę na  herbatę dla całej rodziny. 

Obrotowa podstawa, grzałka elektryczna ukryta w płaskim dnie ze stali nierdzewnej, 

dobrze widoczny wskaźnik poziomu wody, a także automatyczny przycisk otwierający 

pokrywę sprawiają, że SEK41 jest bardzo wygodny w codziennym użytkowaniu.  

Producent pomyślał również o użytkownikach, którzy w swoich kranach mają twardą 

wodę. Wbudowany filtr osadów wapiennych dba bowiem o to, by „kamień”, który 

powstaje w czasie gotowania wody, nie dostał się do naszego kubka. 

Nie musimy się również obawiać o to, że woda się wygotuje, a czajnik spali, gdyż 

wyposażono go w system automatycznego wyłączenia. Wbudowane zabezpieczenie 

przed przegrzaniem, również gwarantuje bezpieczeństwo jego użytkowania.  

Korpus czajnika, wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej z elementami 

czarnego plastiku, doskonale się prezentuje i z pewnością dobrze wkomponuje 

zarówno w klasyczne, jak i nowoczesne wnętrza kuchenne. 

 

Specyfikacja techniczna: 

 Pojemność 1,7 l, min. 0,5 l 
 Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
 Przycisk automatycznie otwierający pokrywę 
 Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody 
 Zabezpieczenie przed przegrzaniem 
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 Filtr osadów wapiennych 
 Obrotowa podstawa, płaskie dno wykonane ze stali nierdzewnej 
 Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
 Moc: 1850-2200 W  
 Wymiary: 21,8 x 15,5 x 24,3 cm 
 Waga: 0,81 kg 
 EAN:5901750502859 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  59 zł 

- 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 oraz Myaudioart. 
 
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 i KOZIOL.  
 
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/

