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Pressmeddelande 

 
Stockholm, 31 maj 2013 
 

Fiat 500 och Smeg: två exempel på Italiensk  
spetskompetens för att göra en exklusiv produkt 

 
• I går förhandsvisades den nya "SMEG 500" kylboxen i Paris, avsett för 
exklusiva och moderna miljöer över hela världen. 
• Ett historiskt samarbete som startade i Italien på femtiotalet är 
återupplivat och visar förmågan att kombinera industriell kompetens med 
italiensk kreativitet. 
 
 "SMEG 500" är en kylbox, producerad av Smeg och Fiat i designsamarbete 
med Italia Independent och som presenterades vid en  förhandsvisning i Paris i 
går kväll. Händelsen ägde rum på Colette Concept Store på Rue Saint-Honoré. 
 
Att locka ögat, skapa ett leende samt addera passion och kreativitet till den 
strama tekniken. Det är de designkoncept som alltid har gällt för Fiat och Smeg. 
Denna speciella kemi resulterar i det exklusiva "SMEG 500 ', en kylbox som 
utför sin uppgift och samtidigt visar upp en ny look. 
 
Fiat 500 är en äkta italiensk industriikon och för nu detta vidare till barer och 
vardagsrum i hela världen. "SMEG 500" kylboxen utökar "Fiat 500 Design 
Collection" av exklusiva produkter - en soffa, ett bord och ett konsolbord – 
inspirerade av den bil som, mer än någon annat satt avtryck i den kollektiva 
fantasin. 
 
Med detta nya partnerskap bekräftar Fiat sin position i designvärlden, inte bara 
relaterat till bilindustrin, utan även inom andra områden. Därför är Smeg - ett 
företag med ett gott rykte för teknisk know-how som gör det möjligt att möta alla 
estetiska och funktionella krav - den ideala partnern för att genomföra detta 
ambitiösa projekt. 
 
"SMEG 500 'är också en symbolisk produkt som frammanar en historisk 
koppling mellan de två exemplen på italiensk design. Fiat och Smeg möttes för 
första gången på 1950-talet, en tid präglad av massbilismen (nya Fiat 500 
presenterades i Turin den 4 juli, 1957)  men också för utvecklingen av "vitvaror". 
Resultatet av det mötet var en överenskommelse som fick Fiat att öka sin 
produktion till att inkludera kylskåp, tack vare samarbetet med Smeg. 
 



 

 
 
 
 

Från och med juni kan "SMEG 500" kylbox beställas direkt på 
www.fiat500design.com  
 
Tekniska detaljer om SMEG 500 - Kylbox med temperaturreglerade fack 
• Energiklass A + 
• Total kapacitet 100 l 
• Öppning / stängning med 2 skjutdörrar 
• 3 löstagbara flaskhållare 
• 1 hylla för burkar 
• Justerbar termostat 
• Automatisk avfrostning 
• Energiförbrukning 115 kWh / år 
• Klimatklass ST 
• Ljudnivå 42 dB 
• Märkeffekt 70 W 
• Mått: H83 × B125 × D80 cm (maxhöjd motorhuven öppen: 150 cm) 
• Finns i färgerna: vit, grön och röd. 
 

Torbjörn Lundgren 

PR Manager 
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Bildtext: Smegs Fiat 500 kylbox är perfekt för att kyla Spumanten. Flera bilder 
finns på www.fiatpress.se  
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