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PERSBERICHT 
 
 

Koelen op premium-niveau: De moderne side-by-side oplossing 

van V-ZUG 

Deze koelkasten zijn hartverwarmend mooi: De modernste technologie, nog meer gebruiksgemak en 

een aantrekkelijk design overtuigen zelfs de meest kritische kenner. V-ZUG biedt met deze 

combinatie van enkeldeurs koelkast en enkeldeurs diepvriezer een stijlvolle oplossing, die het 

dagelijks leven een stuk eenvoudiger maakt. De nieuwe koelkast Jumbo 60i en de nieuwe 

diepvriezer Iglu 60i zijn perfect geschikt voor deze side-by-side-oplossing. Deze twee premium 

apparaten schitteren met een aantrekkelijk ontwerp en een innovatieve uitrusting. Met de 

FreshControl-zone beschikt de koelkast over drie ruime laden, die zorgen voor een optimale 

houdbaarheid bij temperaturen van net onder 0 °C en een optimale luchtvochtigheid. Bij de 

bijpassende diepvriezer Iglu 60i is ontdooien niet meer nodig, dankzij de slimme NoFrost-

technologie. U kunt dus opgelucht ademhalen: de laden, die zijn uitgerust met de SoftTelescope-

schuiver kunnen altijd gemakkelijk worden geopend en gesloten zonder een storende ijslaag. 

Bovendien zorgt een energiebesparende en duurzame LED-verlichting voor een optimale verlichting, 

waardoor u een beter zicht hebt in de transparante vakken.  

 

 

Voor meer informatie: vzug.com  
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Over V-ZUG 

V-ZUG is het toonaangevende Zwitserse merk voor huishoudelijke apparatuur, de hoofdvestiging is in Zug. Al meer dan 
100 jaar ontwikkelt en produceert de onderneming in het hart van Zwitserland innovatieve apparaten voor de keuken en 
wasruimte, die het dagelijks leven gemakkelijker maken en steeds weer inspireren – een leven lang. V-ZUG is met 10 
expositie- en adviescentra en 16 servicecentra in Zwitserland aanwezig en internationaal in 18 landen vertegenwoordigd. 
Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 1400 medewerkers in dienst en leidt meer dan 70 leerlingen op. Als Zwiterse 
marktleader zet V-ZUG zich buiten het eigen bedrijf in voor de economische ontwikkeling, de maatschappij en het milieu. 
De door de eigenaar geleide onderneming behoort – samen met de zusteronderneming Gehrig Group AG en de 
dochteronderneming SIBIRGroup AG – tot de Metall Zug Group. 
 
Over Metall Zug 

Metall Zug is een Zwitserse industriële holding met hoofdkantoor in Zug. De holding biedt een breed scala aan van 
innovatieve, duurzame premium- en precisieproducten. De groep ontwikkelt, produceert en distribueert technisch 
geavanceerde apparaten, machines en oplossingen in de segmenten huishoudelijke apparatuur, Infection Control en Wire 
Processing. De Metall Zug Group omvat V-ZUG AG, Gehrig Group AG (Business Appliances Business Unit), de Belimed 
Group (Infection Control Division) en de Schleuniger Group (Wire Processing Division). De industriële holding is ontstaan uit 
de Metallwarenfabrik Zug, opgericht in 1887, en is nog steeds grotendeels in handen van de familie, die het heeft opgericht. 
De Metall Zug Group heeft wereldwijd ongeveer 3.600 medewerkers en is genoteerd aan de Zwitsere beurs, de SIX Swiss 
Exchange. 
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Foto 1 
De stijlvolle side-by-side-oplossing. 

 

 


