
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 
 

 

Warszawa, 20 maja 2022 – Blaupunkt, 

niemiecka ikona jakości, jeden z liderów 

branży Elektroniki Użytkowej w Europie, 

wprowadza do swojego portofolio dwie 

nowe kategorie produktowe: meble i 

akcesoria ogrodowe oraz elektronarzędzia.  

Produktami otwierającymi ofertę są grille 

węglowe – model GC301 oraz GC401.  

Oba modele to idealna propozycja dla każdego, kto nie wyobraża 

sobie letnich spotkań bez pysznego grillowania na świeżym 

powietrzu, a także dla wielbicieli soczystych mięs, chrupiących 

warzyw i aromatycznych szaszłyków. 

Zarówno GC301, jak i GC401 wyposażone zostały w pokrywę, dzięki 

której przyrządzane mięsa i warzywa nie utracą swoich naturalnych 

aromatów i zapachów, a czas ich przygotowania będzie szybszy 

aniżeli w grillu, który nie jest w nią wyposażony. 

Duża powierzchnia grillowa o średnicy 41 cm doskonale sprawdzi 

się podczas grillowania w większym gronie osób, pozwalając na 

pieczenie wielu potraw jedocześnie. Bez problemów pomieści wiele 

smakowitych warzyw, szaszłyków, steków lub owoców morza. Do 

zestawu grillowego dołączone zostały szczypce, które pozwolą na 

szybkie, bezpieczne i przyjemne zdejmowanie dań z rusztu 

paleniska, bez obaw o poparzenie, czy też swobodne rozkładanie 

węgli w palenisku. To co różni dwa modele to termometr, który 

producent wbudował w pokrywę modelu GC401. Umożliwia on 

kontrolowanie właściwej temperatury dań podczas grillowania.  

Niewielka waga obu modeli, stabilne koła oraz wygodne uchwyty, 

ułatwiają ich transport lub przenoszenie. Modele GC301 oraz GC401 

wykonane zostały ze stali malowanej proszkowo, co czyni je 

estetycznym elementem wyposażenia każdego ogrodu lub tarasu, 
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jednocześnie chroniąc przyrządzany posiłek przed opadami deszczu, 

czy porywistym wiatrem.  

Rozpocznij sezon grillowy na najwyższym poziomie i zaskocz gości 

swoimi popisowymi daniami!  

Kolejne modele z nowych kategorii już niebawem w ofercie marki 

Blaupunkt. 

Funkcje i specyfikacja: 

• Stalowa konstrukcja malowana proszkowo 

• Wygodne uchwyty 

• Kratka grillowa ze stali chromowanej 

• Powierzchnia grillowa o średnicy 41 cm 

• Ruszt paleniska 

• Szczypce w zestawie 

• Termometr w pokrywie (model GC401) 

• Wymiary: 44 x 49,5 x 72 cm 

• Waga: 3,8 kg 

• Kod EAN GC301: 5901750505461 

• Kod EAN GC401: 5901750505478 

 

Sugerowana cena detaliczna brutto GC301: 219 zł 

Sugerowana cena detaliczna brutto GC401: 239 zł 

 

- KONIEC – 

 

 

O firmie Blaupunkt. 

Powstanie firmy datowane jest na 1924 rok, kiedy radiofonia 

stawiała w Niemczech pierwsze kroki, w Berlinie została założona 

firma „Ideal” produkująca początkowo słuchawki. Każdą parę 

słuchawek technicy firmy dokładnie sprawdzali i oznaczali  

symbolem jakości - niebieską kropką. W końcu Klienci zaczęli pytać 

o słuchawki z niebieską kropką i tak przyjęła się nowa nazwa 

Blaupunkt. Symbol jakości stał się znakiem firmowym, a w roku 1938 

również nazwą firmy. 100 lat historii motoryzacji to również lata 

technicznych wynalazków firmy Blaupunkt. W roku 1932 zakłady 

Ideal wyprodukowały pierwsze w Europie radio samochodowe - 

model Blaupunkt AS 5, który stał się fundamentem rozwoju 

współczesnych samochodowych systemów audio. Obecnie marka w 

swoim portfolio posiada takie kategorie urządzeń jak car-audio, 

home audio, małe AGD, klimatyzacje, telewizory, systemy alarmowe, 

pojazdy elektryczne,  baterie, duże AGD do zabudowy. 
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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, 

produktów małego AGD oraz pojazdów elektrycznych marek 

BLAUPUNKT i PRIME3, a także produktów firmy Audiotec Fischer. 

 

Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane  

z caravaningiem. „Centrum Entuzjastów Caravaningu” w Baniosze 

k/Warszawy, jako największe dwupoziomowe centrum 

caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju 

marek tj. FENDT, HOBBY, KABE, MORELO, 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. Od roku 2017 należy do zaszczytnego grona firm 

wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 

 

Więcej informacji:  

www.blaupunkt.com i www.everpol.pl.  

 

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: 

05-532 Baniocha, ul. Puławska 12tel./fax +48 22 688 08 00 
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