
 

 
INFORMACJA PRASOWA 
 

Warszawa,  23 sierpnia 2021 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., 

wyłączny dystrybutor marki PRIME3, wprowadza na rynek nową 

frytkownicę beztłuszczową – model SAF31, dzięki któremu w szybki 

sposób można przygotować pyszny i aromatyczny obiad dla całej 

rodziny. 
 

Frytkownica beztłuszczowa SAF31 marki PRIME3 pozwoli Ci przygotować pyszny i zdrowy 

posiłek dla całej rodziny bez lub przy użyciu niewielkiej ilości oleju wykorzystując do 

gotowania, smażenia, czy opiekania gorące powietrze. W tym kompaktowym modelu 

przyrządzisz nie tylko frytki, ale także mięsa, ryby, warzywa, które będą posiłkiem dużo 

zdrowszym aniżeli ten przygotowywany na dużej ilości oleju, który nie sprzyja naszemu 

zdrowiu i naszej sylwetce. 

Dzięki technologii RAV (Rapid Air Vortex), czyli szybko opływającemu potrawy gorącemu 

powietrzu, frytkownica SAF31 gwarantuje równomierne podgrzanie  przygotowywanych 

produktów w dużym 2, 5 l koszu, który jest podstawowym elementem każdej frytkownicy. 

Urządzenie wyposażone jest także w dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED, przy 

pomocy którego możesz sterować i ustawiać temperaturę od 80 do 200°C i czas pieczenia. 

Ta funkcja pozwala dobrać temperaturę w zależności od wybranego dania. 

Za pomocą jednego przycisku możesz wybrać 1 z 8 automatycznych programów do pieczenia 

(Mięso, Kurczak, Stek, Warzywa, Ciasto, Ryba, Krewetki) i przygotować swojej rodzinie i 

przyjaciołom pełnowartościowy posiłek. Te funkcje można dowolnie edytować do swojego 

zapotrzebowania, jeśli np. chcesz aby warzywa piekły się odrobinę krócej lub krewetki 

dochodziły w niżej temperaturze aniżeli standardowo ustawiona w programie. 

Nienagrzewająca się obudowa oraz 30-minutowy timer dopełniają komfortu obsługi, a 

elegancka i klasyczna czerń sprawi, że model SAF31 będzie pasował do każdej nowoczesnej 

kuchni. 

 

Specyfikacja techniczna: 

• Technologia RAV (Rapid Air Vortex) 

• Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED 

• Kosz o pojemności 2.5l 

• Kompaktowy rozmiar 

• Elastyczna regulacja temperatury: 80-200 ℃ 

• 8 programów: Mięso/ Kurczak/ Frytki/ Stek/ Warzywa/ Ciasto/ Ryba/ Krewetki 



 
• Timer: 30 minut 

• Zasilanie: 220-240V~50/60Hz 

• Moc: 1200 W 

• Wymiary: 30 x 23,5 x 28,7 cm 

• Waga: 3,1 kg 

• EAN:5901750504914 
 
Sugerowana cena detaliczna: 249 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, PRIME3, Brax, Helix oraz 
Match. 
 
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, KABE, WEINSBERG, 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 2021 firma kolejny raz dołączyła do zaszczytnego grona laureatów „Diamentem 
Forbesa”. 
 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
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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/

