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INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Warszawa,  31 października 2018 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadził do oferty 

nowy blender personalny SSM41BL/OR/RD. 

 

Moda na zdrowy tryb życia nie przemija. Na każdym kroku spotkać można osoby, 

które cenią sobie zbilansowane odżywianie i dbają o kondycję.  

Codzienne przygotowywanie zdrowych posiłków czasem bywa kłopotliwe z powodu 

braku czasu, dodatkowych zajęć, na które trzeba pojechać z dziećmi czy późnych 

powrotów do domu. Na szczęście z pomocą spieszy nowy blender personalny SSM41 

marki PRIME3, który z pewnością znacznie ułatwi to zadanie. 

Przygotowanie smoothie czy koktajlu warzywno-owocowego jeszcze nigdy nie było 

tak proste. Urządzenie skonstruowano w ten sposób, by po zakończeniu miksowania 

pojemnik można było zdjąć z bazy, zakręcić i zabrać ze sobą do pracy, szkoły czy na 

trening. To niezwykle wygodne rozwiązanie. 

Sama butelka, o pojemności 0.6 l, wykonana została z trytanu, materiału 

bezpiecznego dla naszego zdrowia i niezawierającego szkodliwego BPA.  

Blender przypadnie również do gustu osobom dbającym o porządek w kuchni, gdyż 

korzystając z urządzenia z bidonem minimalizujemy ilość brudnych naczyń podczas 

przygotowywania posiłku. 

Model SSM41, którego moc chwilowa osiąga do 1000 W, a prędkość obrotowa 

wynosi 20 000 obrotów na minutę, poradzi sobie z rozdrobnieniem nawet bardzo 

twardych warzyw i owoców. Niestraszne mu nawet kruszenie lodu. 

Energetyczną kolorystykę (niebieski, pomarańczowy, czerwony) blendera 

personalnego SSM41 docenią wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują zastrzyku 

energii na dobry początek dnia. 

 

Specyfikacja techniczna: 

 Maksymalna moc chwilowa 1000 W 
 Prędkość obrotowa do 20 000 rpm 
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 Butelka wykonana z trytanu (0,6 l) 
 Wysokiej jakości materiały bezpieczne dla zdrowia (BPA-free) 
 2 prędkości 
 Funkcja kruszenia lodu 
 Moc znamionowa: 300 W 
 Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz 
 Wymiary: 13,7 x 12,7 x 36,1 cm 
 Waga: 1,1 kg 
 EAN BL: 5901750502958 
 EAN OR: 5901750502972 
 EAN RD: 5901750502965 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  69 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 , 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/

